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افرام يطلق م�ضروع خارطة طريق لـ »لبنان الأف�ضل«:

نحو عقد يجمع �ضركاء الوطن ومكّوناته

�ضركة »bus« تفتتح مراكز التدريب وال�ضيانة والت�ضالت

هل تتمكن ثالثية �ضركات خدمات الكهرباء
  من اإ�ضاءة لبنان واإخراجه من الظلمة؟

من العام 1998 واإلى 2013

معر�ض »جبل« 
يتجدد مع فرن�ضبنك

bLC baNKيفتتح 
مكتبه التمثيلي                      

في اأبو ظبي

نقابة و�ضطاء التاأمين 
اأقامت حفلها ال�ضنوي في 

لبنان وكّرمت و�ضطاء
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»القمة الثالثة للتنمية القت�ضادية« في  الريا�ض:

اإقرار اتفاقية ا�ضتثمار روؤو�ض الأموال العربية
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الف����ت����ت����اح����ي����ة

توقعات

اقف��ل الع��ام 2012 اقت�شاديًا، عل��ى اداء منخف�س وماأزوم فتراجعت كل م�ؤ�شرات القت�ش��اد ومكّ�ناته ال�شا�شية ما 

ت�شبب في انخفا�س ن�شب النم� الى واحد في المئة، بفعل تراجع الحركة ال�شياحية اكثر من 20 في المئة، وتقل�س الحركة 

التجارية بين 20 و30 في المئة، وجم�د القطاع العقاري وتراجع وال�شادرات ال�شناعية لول مرة منذ �شن�ات اكثر من 

15 %، ا�شافة الى تباط�ؤ ن�شاط القطاع الم�شرفي مع تراجع نم� الت�شليفات 10 في المئة، وانخفا�س ن�شبة نم� القطاع 
الى 7 في المئة.

كذل��ك ظهرت م�ؤ�ش��رات النخفا�س في اداء القت�شاد من خ��الل ازدياد العجز في مي��زان المدف�عات )نح� الملياري 

دولر(، وات�شاع العجز في الميزان التجاري بن�شبة 13.8 في المئة.

وف��ي �ش���ء تاأثر اقت�ش��اد 2012 بجمل��ة من الم�ش��اكل والم�شاع��ب، يعتقد القت�شادي���ن وخ�ش��شا رج��ال المال 

والعم��ال ان الع��ام 2013 �شيك���ن بدوره عاما �شعبا على ال�شعيد القت�شادي ل�شب��اب عدة، نتيجة التخ�ف من تزايد 

تاأثي��رات الزم��ة ال�ش�رية وامتدادها المناطق��ي في الداخل اللبناني ا�شاف��ة الى تزايد حّدة م�شت���ى النق�شام ال�شيا�شي 

والفلت��ان المن��ي الداخلي وتزايد حجم المقاطع��ة العربية. تظهر الت�قعات القت�شادي��ة للن�شف الول من العام 2013 

غي��ر م�شجع��ة، مقلقة، �شاغطة خ�ش��شا على �شعيد الن�شط��ة الخدماتي���ة: ال�شياحة، التجارة، العق��ار... لذلك فاإن النم� 

القت�شادي يت�قع ان يك�ن �شعيفا في الن�شف الول رغم المال النتخابي الذي يمكن ان يحرك بع�س القطاعات.

اما ال��شع النقدي في العام 2013 فاإنه م�شتقر ومتين ونم� الم�شارف مت�ا�شع مع ت�قعات ارتفاع معدلت الف�ائد 

عل��ى اللي��رة نتيجة وج�د ا�شتحقاقات مالي��ة للدولة تقارب 12.2 مليار دولر وفي ال�قت عين��ه �شن�شهد ا�شتمرار العجز 

المرتف���ع لمي����زان المدف�ع�����ات نتيجة ات�شاع عجز الميزان التجاري و�شن�شهد ا�شتمرار المعدلت العالية للت�شخم.

ولم�اجهة ال�شع�بات التي �شت�اجه لبنان، عدد رئي�س “تجّمع رجال الأعمال اللبنانيين” الدكت�ر ف�ؤاد زمكحل خم�س 

نق��اط، للخروج م��ن “ال�شياق القت�شادي المظلم”، و”ال�شتعداد لم�اجهة العام 2013”، وذلك ح�ل “طاولة م�شتديرة” 

نظمه��ا التجم��ع بعن�ان: “اقتراحات لخطة اقت�شادية اإنقاذية للبن��ان” بم�شاركة مدير التنمية القت�شادية والع�لمة في 

ال�شك���ا د. عب��د اهلل الدردري، والخبير القت�شادي د. مروان ا�شكن��در، وح�ش�ر م�شت�شار رئي�س الجمه�رية د. �شادي كرم، 

ونائ��ب رئي�س جمعي��ة ال�شناعيين زياد بكدا�س، و�شليم �شعد من جمعية م�شت�ردي ال�شيارات، والخبير القت�شادي ن�شيب 

غبريل.

وتمح���رت النق��اط الت��ي طرحها زمكح��ل ح���ل: اأوًل: “خطة خال�س عل��ى المدى الق�شي��ر”. ثانيا: “دع��م ال�شركات 

ال�شغي��رة والمت��شط��ة وال�ش��ركات ال�شغيرة ج��دا”. ثالثا: “اإعادة اإحياء قط��اع ال�شياحة وجذب المغتربي��ن اللبنانيين”. 

رابع��ا: »اإ�ش��الح �شريب��ي داخل��ي”، وراأى في هذه النقط��ة اأن “اأي اإ�ش��الح �شريبي يج��ب اأن يبداأ في الأول�ي��ة باإعادة 

بن��اء هيكلي��ة كاملة لم�شاريف الدولة التي يجب اأن تدر�س كيفية خف�س تكلفتها، قبل التفكير في زيادة العائدات ب�شكل 

ع�ش�ائي وغير مدرو�س”. خام�شا: “بناء �شراكات وجذب رجال الأعمال ال�ش�ريين«.

م��ن جهت��ه راأى د. غازي عب��د اهلل وزني/ خبير في ال�ش���ؤون القت�شادية، اأن الحك�مة  �شت�اج����ه ف��ي الع��ام 2013 

ا�شتحقاق���ات ا�شا�شي���ة منه���ا:

- اإحالة �شل�شلة الرتب والرواتب الى المجل�س النيابي

- ملف الكهرباء: البدء في تركيب معامل جديدة في الذوق والجية وفي دير عمار

- اإ�شدار المرا�شيم التطبيقية لقطاع النفط والمبا�شرة في المناق�شات لختيار �شركات التنقيب

- اإقرار م�شروع م�ازنة العام 2013

- التعجيل في التعيينات والت�شكيالت وتفعيل اإداء الحك�مة.

- التركي��ز عل��ى اول�يات الم�اطني��ن: مكافحة الغالء في الق�ش��اط المدر�شية في كلفة  ال�شحة في الم���اد الغذائية... 

الكهرباء، المياه، الطرق، ال�شير.
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20 ف��ي المئ��ة م�زع��ة على �شائ��ر المناط��ق. منها 
ح�ال��ي 3،7 في المئة لل�شمال و3،8 للجن�ب وح�الي 

2،9 للبق��اع و9 ف��ي المئ��ة لجبل لبن��ان. وهذا يع�د 
لتمركز الن�ش��اط القت�شادي في بي��روت و�ش�احيها 

ومنطقة جبل لبنان.

بالع�دة اإلى ت�زع الت�شليفات الم�شرفية بما فيها 

القرو���س المدع�مة الف�ائد يت�ش��ح اأنها م�زعة على 

ال�شكل الآتي:

1 � بلغ��ت ح�ش��ة الزراعة ح�ال��ي 684،7 مليار 
لي��رة بم��ا ن�شبته ح�ال��ي 0،9 في المئة م��ن اجمالي 

القرو���س. اما عدد الم�شتفيدي��ن فيبلغ ح�الي 5105 

م�شتفيداً بمت��شط قر�س قدره 136 ملي�ن ليرة.

2 � ح�ش��ة ال�شناعة من الت�شليفات بلغت ح�الي 
8455 مليار ليرة بما ن�شبته ح�الي 11،6 في المئة 
م��ن القرو���س بمت��ش��ط قيم��ة للقر�س تبل��غ ح�الي 

410 ماليين ليرة.
ح�ال��ي  بلغ��ت  الفردي��ة  القرو���س  ح�ش��ة   �  3
19235،3 ملي��ار لي��رة بما ن�شبت��ه ح�الي 26،40 
ف��ي المئة من اإجمال��ي القرو���س لح�الي 468816 

م�شتفيداً بمت��شط قر�س قدره ح�الي 41 ملي�ن ليرة. 

وت�ش��كل القرو���س ال�شكنية من ه��ذه القرو�س ح�الي 

10833 ملي��ار ليرة اأي م��ا ن�شبته 56،3 في المئة 
 83205 م��ن اجمال��ي القرو���س الفردي��ة لح�ال��ي 

م�شتفيدي��ن. �شج��ل منها ح�ال��ي 3500 قر�س خالل 

الع��ام 2012 بمت��ش��ط قر���س �شكن��ي ق��دره ح�الي 

130 ملي�ن ليرة.
التج��ارة والخدم��ات ح�ال��ي  ح�ش��ة  بلغ��ت   �  4
25317،5 مليار ليرة بما ن�شبته 34،7 في المئة من 
اجمال��ي الت�شليف��ات لح�ال��ي 76460 م�شتفيداً. في 

حي��ن بلغت ح�شة المقاولت والبناء ح�الي 12037 

ملي��ار ليرة بما ن�شبت��ه 16،35 في المئة من اإجمالي 

الت�شليفات الم�شرفية.

حجم القرو�س المدعومة 

تظه��ر المعطي��ات الإح�شائي��ة، وح�ش��ب تقاري��ر 

م�ش��رف لبن��ان وجمعي��ة الم�ش��ارف، اأّن الت�شليفات 

الحائزة على تخفي�س من �شلب الإحتياطي الإلزامي، 

وهي ت�شليفات ممن�حة بالليرة، ارتفعت بن�شبة 29،3 

في المئة في العام 2011 وبن�شبة 13،2 في المئة في 

الف�ش��ل الأول من العام 2012 )مقابل زيادة ن�شبتها 

2،3 في المئة في الف�شل الأول 2011( لتبلغ 8309 
مليارات ليرة في نهاي��ة اآذار 2012. ونتج ارتفاعها 

ب�شكل رئي�شي عن ارتفاع القرو�س ال�شكنية. وازدادت 

الت�شليف��ات الحائ��زة عل��ى تخفي���س م��ن اللتزامات 

الخا�شع��ة لالحتياط��ي الإلزام��ي بن�شب��ة 31،9 ف��ي 

المئ��ة ف��ي الع��ام 2011 وبن�شبة 7،7 ف��ي المئة في 

الف�شل الأول من العام 2012 )مقابل ا�شتقرارها في 

الف�ش��ل الأول 2011( لتبل��غ 3270 ملي��ار ليرة في 

نهاية اآذار 2012. كما تظهر الإح�شاءات اأّن اإجمالي 

الت�شليفات المدع�مة الف�ائد، الم�افق عليها في فترة 

-1997 2011 ازدادت بن�شب��ة 26،8 في المئة في 

الع��ام 2011، وبن�شب��ة 6،4 % ف��ي الف�ش��ل الأول 

2012 لتبل��غ قيمتها 7142 ملي��ار ليرة في نهاية 
اآذار 2012، علم��ًا اأّن جزءاً منها ي�شتفيد من تخفي�س 

من الإلتزامات الخا�شعة لالحتياطي الإلزامي اأو من 

�شلب الحتياطي الإلزامي.

وج��اءت الح�اف��ز الجدي��دة، الم�ّقت��ة والدائم��ة، 

لتكّم��ل وت��ّشع دائرة الح�افز المّتخذة �شمن اإجراءات 

وتدابي��ر �شابقة لم�شاع��دة القطاعات الإنتاجية ودعم 

القرو�س ال�شكنية وت�شهي��ل اآلية القرو�س للم�ؤ�ش�شات 

�شرك��ة  بكفال��ة  الممن�ح��ة  والمت��ّشط��ة  ال�شغي��رة 

“كفالت”. وهي تهدف طبعًا اإلى التخفيف من كلفة 
القرو���س من خالل دع��م الفائدة من قب��ل الدولة و/ 

اأو م��ن خ��الل الح�اف��ز الت��ي يقّدمها م�ش��رف لبنان 

عب��ر تنزي��الت اإّم��ا م��ن �شل��ب الإحتياط��ي الإلزامي 

المفرو���س عل��ى الم�ش��ارف واإّم��ا م��ن الإلتزام��ات 

الخا�شعة لالإحتياطي الإلزامي.

وتجدر الإ�شارة في هذا ال�شياق اإلى اأّن الم�شارف 

�ش��ة  تلع��ب دوراً كبي��راً ف��ي �شي��غ التم�ي��ل المتخ�شّ

للقطاع الخا�س، م�ؤ�ش�شات واأفراداً، من جهة، ك�شريك 

مع الدول��ة اللبنانية واأي�ش��ًا مع الم�ؤ�ش�ش��ات المالية 

الدولية والإقليمية، ومنها م�ؤ�ش�شة ال�شتثمار الخا�شة 

لما وراء البحار )OPIC (، والبنك الأوروبي للتثمير 

 ،)aFD( للتنمي��ة  الفرن�شي��ة  وال�كال��ة   ،)eIb(

وم�ؤ�ش�شة التم�يل الدولية )IFC(، و�شناديق التنمية 

العربي��ة، و�شن��دوق النقد العربي... وم��ن جهة ثانية، 

كمقر���س يتحّم��ل وح��ده مخاط��ر ه��ذه الت�شليف��ات 

ويعر�س اأن�اعًا جديدة ومتنّ�عة من القرو�س.

الخال�سة 

اإن الم�شكلة في خلل ت�زيع الت�شليفات تتعلق بخلل 

الت���زع في الن�ش��اط القت�شادي وع��دم ت�جه الدولة 

ف��ي م�شاريعها وبناه��ا التحتية اإل��ى المناطق خارج 

العا�شمة وهذا يظهر جليًا من خالل ت�زع الت�شليفات 

عل��ى المناط��ق والقطاع��ات الإنتاجي��ة والخدماتية 

وال�شخ�شية المت�اجدة في بيروت الكبرى وتمدداً اإلى 

جبل لبنان. الم�شكلة لتتعلق باأداء القطاع الم�شرفي 

بق��در ما تتعلق بطبيعة ت�جه��ات اأ�شحاب الم�شاريع 

اإلى العا�شمة و�ش�احيها.

اأم��ا الت�شهي��الت فيح�ش��ل عليها ع��ادة اأ�شحاب 

الم�ؤ�ش�ش��ات والم�شاري��ع م��ن الذين يملك���ن عالقات 

م��ع الم�ش��ارف المانح��ة للقرو���س عل��ى اعتب��ار اأن 

ال�شمانات المطل�بة تك�ن اأ�شهل على اأ�شحاب الخبرة 

م��ن اأ�شح��اب الم�شاري��ع نظ��راً لل�ش��روط الت��ي تمنح 

للت�شلي��ف والتي ي�شعب على بع�س المتعاملين الجدد 

الدخ���ل ف��ي مناف�شة مع غيرهم م��ن اأ�شحاب النف�ذ 

لدى الم�شارف التجارية والم�ؤ�ش�شات المقر�شة.

ال���������ح���������دث

�لت�صليفات �لم�صرفية للقطاعات و�صلت �إلى 48,5 مليار دوالر في 2012 

تعميم م�صرف لبنان: 
�صروط لخدمة �أ�صحاب �لم�صاريع �لجديدة

يفترض أن حتقق خطوة مصرف 
لبنان مبوجب تعميمه األخير 
بتخصيص 2200 مليار ليرة 

لتسليفها عبر املصارف اللبنانية 
زيادة في حركة التسليفات 

للقطاعات االقتصادية 
والسكنية والقروض للمشاريع 

اجلديدة مبا يخلق حافزاً للنمو 
االقتصادي املهدد بالتراجع خالل 

العام 2013 بعدما تراجع إلى 
مادون 1,5 في املئة خالل العام 

. 2012

لك��ن الخط���ة عل��ى اأهميتها ف��ي محاولة اطالق 

النم� من خ��الل الت�شليفات الم�شرفية بف�ائد متدنية 

و�شب��ه مدع�مة ع��ن طريق تحديد �شق��ف الف�ائد على 

القرو���س بح��دود 5 اإل��ى 6 في المئ��ة ، تبقى تحتاج 

اإل��ى اآلي��ة خا�ش��ة م��ن الم�ش��ارف وم�ش��رف لبنان 

ت�شجع عل��ى ت��شيع حلقة الت�شلي��ف باتجاه المناطق 

الم�شاري��ع  ل�شيم��ا  العا�شم��ة  خ��ارج  والقطاع��ات 

الزراعية والنتاجية ال�شغيرة والمت��شطة على اعتبار 

ان الت�شليف��ات الم�شرفية من قب��ل القطاع الم�شرفي 

كان��ت ول تزال متمركزة في بيروت الكبرى ومناطق 

جب��ل لبنان من حيث مط��ارح الت�شليف والم�شتفيدين 

من هذه الت�شليفات . كذلك الأمر بالن�شبة ل�ش�ء ت�زيع 

الت�شليفات عل��ى القطاعات النتاجي��ة والقت�شادية 

حيث التفاوت كبير بين القطاع الزراعي الذي يح�شل 

عل��ى ن�شبة واحد ف��ي المئة من القرو���س الم�شرفية 

الت��ي بلغ��ت اأواخ��ر الع��ام 2012 ح�ال��ي 72733 

مليار لي��رة )ح�الي 48 ملي��ار دولر بين الم�شارف 

دولر  ملي��ار   42 ح�ال��ي  �شلف��ت  الت��ي  التجاري��ة 

وم�ش��ارف العم��ال الت��ي قدمت قرو�ش��ًا بح�الي 6 

مليارات دولر(.

الجدي��د ف��ي الأم��ر اأن م�ش��رف لبن��ان ح��دد في 

تعميم��ه الجدي��د �شروط��ًا مح��ددة لخدم��ة اأ�شح��اب 

الم�شاري��ع الجديدة بهدف ت��شيع دائ��رة المقتر�شين 

ف��ي المناطق ومن دون تمييز بين الم�شارف الكبرى 

وال�شغ��رى اأو المت��شط��ة. وه� رب��ط كل م�افقة على 

الم�ش��روع الجدي��د بالح�ش�ل على م�افق��ة الم�شرف 

المرك��زي وبالتال��ي يحاول ع��دم وق���ع الم�شارف 

ف��ي مخالفات بن�د التعميم. لكن ه��ذا الأمر ل ي�شمح 

بتحقيق الت�ازن المختل في عمليات الت�شليف وت�زيع 

القرو�س عل��ى القطاعات منذ عق�د لغياب الم�شاريع 

الكب��رى والبن��ى التحتي��ة القت�شادي��ة ع��ن معظ��م 

المناطق النائية من ال�شمال اإلى الجن�ب وكذلك الفقر 

الكبي��ر في البنى التحتي��ة القت�شادية للمناطق التي 

تحتاج برامج انمائية ط�يلة ومتكاملة.

فالم�ش��ارف ت�شع��ى اإل��ى �شم��ان ت�شليفاتها من 

خ��الل مناطق تتمت��ع بالج��دوى القت�شادية بهدف 

تحقي��ق الرباح من خالل الت�شليف��ات التجارية التي 

ه��ي عب��ارة عن ودائ��ع النا�س. في حي��ن اأن النفقات 

ال�شتثماري��ة للدول��ة غائب��ة اأو �شب��ه معدوم��ة ف��ي 

المناط��ق التي تحتاج اإلى اإنم��اء اقت�شادي وتجاري 

واجتماعي.

لق��د ح���ل م�ش��رف لبنان، م��ن خ��الل القرو�س 

المدع�م��ة الف�ائ��د وعبر م�ؤ�ش�شة كف��الت، الليرة اإلى 

عمل��ة ت�شليف بعدما تح�لت ل�شن�ات ط�يلة اإلى عملة 

اإي��داع �شعي��ًا وراء الف�ائد وهذه خط���ة ايجابية، في 

ظل متابع��ة التدابير الآيلة اإلى تحريك النم� و�شمان 

ال�شتق��رار النق��دي وثب��ات �شيا�شة الف�ائ��د. ل�شك اأن 

الخط���ة جاءت في ظ��ل ظروف اقت�شادي��ة ت�شتدعي 

تدابي��ر محركة للن�شاط القت�ش��ادي الذي يعاني من 

التباط�ؤ. كذلك جاءت الخط�ة بعدما ا�شتنفدت المبالغ 

المخ�ش�شة م��ن العفاءات م��ن الحتياطي الألزامي 

بالليرة والتي بلغت ح�الي 5،5 مليارات دولر خالل 

ال�شن���ات الما�شية ذهب معظمه��ا لقرو�س الإ�شكان، 

والم�شاري��ع  البديل��ة  الطاق��ة  والأبح��اث وم�شاري��ع 

ال�شديقة للبيئة وهي ت�جهات القرو�س الجديدة.

تبق��ى اإ�ش��ارة اأ�شا�شية اإل��ى اأن اإجمال��ي القرو�س 

الم�شرفي��ة المقدم��ة م��ن الم�ش��ارف غي��ر القرو�س 

المدع�م��ة حتى نهاية ال�شهر ما قبل الأخير من العام 

2012 بلغ��ت ح�الي 42 ملي��ار دولر منها ح�الي 
2012 مقارن��ة  3،6 ملي��ارات دولر خ��الل الع��ام 
م��ع ح�ال��ي 4،8 ملي��ارات دولر للع��ام 2011. مع 

ال�شارة اإلى اأن بي��روت و�ش�احيها مازالت ت�شتقطب 

ح�الي 7910 في المئة من الت�شليفات مقابل ح�الي 
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يح��ث »لبن��ان الأف�ش��ل« ف��ي مح���ره ال�طني 

عل��ى التجديد في العق��د الذي يجمع كاف��ة �شركاء 

نات��ه، ح���ل ر�شالة وكياني��ة ونظام 
ّ
ال�ط��ن ومك�

لبن��ان واأول�ّية النتماء. عر�س اف��رام فيه للنظام 

�شل��ل،  دون  اللبناني��ة  للجمه�ري��ة  الت�شغيل��ي 

متطرًق��ا اإلى تح�شي��ن وتط�ير اتف��اق الطائف من 

خ��الل معالج��ة الثغ��رات الد�شت�رية في��ه واعتماد 

الالمركزي��ة الإداري��ة ال�ا�شعة مع قان���ن ع�شري 

انتخاب��ي، منادي��ًا بالدولة المدني��ة وتحييد لبنان 

الر�شالة عن ال�شراعات الإقليمية والدولية واعتماد 

الحي��اد الإيجاب��ي المحم��ي م��ن الق���ات الم�شلحة 

ال�شرعية الق��ادرة والرادعة لي�ش��ح اعتماده مركًزا 

ا للتفاعل الح�شاري. دوليًّ

وح���ل الحي��اد ع��ن ال�شراع��ات الإقليمية قال 

ن��ات متعّددة 
ّ
:«ل �ش��ّك اأن كل بل��د يتاأّل��ف من مك�

ع��ة، ل بّد له من تحييد �شيغته تجاه �شيا�شة 
ّ
ومتن�

وتدعيم��ًا  ل�حدت��ه  حماي��ًة  الإقليمي��ة  المح��اور 

لال�شتقرار وتعزيزاً للحمة ال�طنية«. 

وه� عالج في مح�ر ثان وبالتف�شيل، الحماية 

المجتمعي��ة ال�شامل��ة كاإ�شالح ال�شن��دوق ال�طني 

لل�شم��ان الجتماع��ي والرعاية ال�شحي��ة وتاأمين 

نظ��ام تقاع��دي متط���ر وتدعي��م الق���ة ال�شرائي��ة 

وتفعي��ل التعلي��م الر�شمي م��ع خطة وطني��ة للنقل 

العام وق�شية الإ�شكان. 

وتطرق في مح�ر اآخر اإلى النه�شة القت�شادية 

والم�ازنات المرج�ة، وكيفية تخفي�س الدين العام 

 واإع��ادة هيكل��ة الإنت��اج والت�زيع 
ّ
وتعزي��ز النم���

- قان�ن 462. واأ�شار اإلى اأهمية اإن�شاء 
ّ
الكهربائ��ي

الزراع��ة  النم�ذجي��ة وتط�ي��ر  ال�شناعي��ة  الم��دن 

وتقدي��م �شلة من التحفي��زات ال�شرائبي��ة وتحديث 

التناف�شي��ة  الق��درة  وتعزي��ز  ع��ة 
ّ
المتن� ال�شياح��ة 

للقطاع��ات الإنتاجية وتحديث قان�ن العمل ودعم 

اأعمال البح�ث والتط�ير. 

وبرز ف��ي ال�شق القت�شادي م��ش�ع ال�شندوق 

ال�شي��ادي ال��ذي ي��ش��ع ف��ي خدمة خف���س اأ�ش�ل 

الدي��ن وف�ائ��ده. يغ��ّذى ه��ذا ال�شندوق م��ن م�ارد 

مح��ّددة وا�شتراتيجي��ة، كالنف��ط والغ��از والث��روة 

المائي��ة واإ�شاف��ة اأمت��ار �شيادي��ة من ال��ردم على 

ال�شاطئ اللبناني بغر�س ال�شتثمار.

وفي مح�ر البنى التحتية، عر�س افرام تف�شياًل 

الكهرب��اء والمط��ارات  ال�ش��دود ومل��ف  لم�شاري��ع 

والمرافئ و�ش��كك الحديد اإ�شافة اإل��ى �شبكة الطرق 

وال�شرف ال�شحي ومحطات التكرير.

ت�شحي��ح  اإل��ى  الغت��راب  مح���ر  ف��ي  ودع��ا 

الخلل ف��ي ال�شج��الت والإ�شراع في اإ�ش��دار قان�ن 

ا�شتعادة الجن�شية وم�شاركة المنت�شرين في الحياة 

ال�شيا�شي��ة والقت�شادية لل�طن. هذا ي�ؤدي وفق ما 

قاله اإلى »خلق قيمة م�شافة ُتنتج حماية �شيا�شية 

واجتماعي��ة واأمني��ة ل بمّنٍة من ف��رد اأو جماعة اأو 

بل��د اأو مح���ر، بل من ال�ط��ن اإلى ذاته ب��كل تجرد 

وحرية«.

ف��ي المح�شل��ة، اأط��ل اف��رام ب�ش���رة المب��ادر 

،طارح��ًا م�شروع��ًا طم�حًا م��ن خ��ارج المتعارف 

علي��ه . تج��راأ عل��ى ت�شمي��ة الأم���ر باأ�شمائها رغم 

اإ�شكالته��ا البني�ية والج�هري��ة، وعر�س للحل�ل 

ال�اقعي��ة والعلمية. هي �ش�رة تتج��اوز بكثير تلك 

التي طبعت��ه بالرجل القت�ش��ادي، واإذ ترتكز على 

ق�اع��د مناطقي��ة محلي��ة لكنه��ا تتخط��ى الإط��ار 

الك�شروان��ي المح���س، فاتحًة الباب اأم��ام تاأ�شي�س 

ح��راك وطني م�شتق��ل يك�شر من ح��دة النق�شامات 

القائمة.

ل �ش��ك اأن اف��رام مقتن��ع ان��ه بالم��كان »ك�شر 

حلق��ة الجم�د وال�شلل العام«. وه��� ي�شتند في هذه 

القناع��ة الى براءتي اخت��راع م�شجلتين با�شمه في 

مجال��ه المهني، ه� المهند�س ال��ذي يدير مجم�عة 

�ش��ركات اندفك��� التي يعم��ل فيها ح�ال��ى 8500 

م�ظف، ليحاول ان »يخترع« حل�ل على الم�شت�ى 

ال�طني. تح��دث افرام وا�شتفا�س بحما�شة �شاحب 

الروؤي��ة والم�ش��روع. لكن الترجم��ة تبقى هي محك 

الفكار.

ال���������ح���������دث

�فر�م يطلق م�صروع خارطة طريق لـ »لبنان �الأف�صل«:

نحو عقد يجمع �صركاء �لوطن ومكّوناته

اأ�صار اإىل اأهمية اإن�صاء املدن ال�صناعية النموذجية وتعزيز القدرة الإنتاجية

لم تكن مصادفة اختيار صرح 
جامعي لكي يطلق رئيس جمعية 

الصناعيني نعمة افرام مشروعه 
الوطني »لبنان األفضل«، وسط 
حشد كبير من احلضور. وهو في 

هذا املشروع شكل حدثاً متقدماً 
على صعيد توصيف واقع لبنان، 

في سلبياته وحسناته، إذ لم يترك 
ملفا اال وخاض فيه. في االجتماع 

واالقتصاد والبنى التحتية، 
مراهناً بذلك على امكانية إنقاذ 
البلد وجعله رافعة لألنقسامات 

العمودية القائمة.

فف��ي لقاء دع��ت اإلي��ه جامع��ة �شي��دة الل�يزة، 

اطلق افرام م�ش��روع لبنان الأف�شل: مبادرة وطنية 

- اجتماعي��ة - اقت�شادي��ة للتجدي��د ف��ي العق��د 

ال�طن��ي«، و�شارك في اللقاء ح�ش��د ر�شمي وروحي 

بتمثيل من رئي�س الجمه�رية والبطريرك الماروني 

وفاعليات من مختلف القطاعات العامة والخا�شة 

ومنتدي��ات المجتمع المدني، تقدمهم وزراء ون�اب 

حالّي���ن و�شابق���ن ومطارن��ة اإلى جان��ب ممثلين 

لقي��ادات حزبي��ة وم�ش�ؤولي��ن ع�شكريي��ن واأمنيين 

وعدليي��ن. كما ح�شر روؤ�ش��اء الهيئات القت�شادية 

والروابط والعديد م��ن ال�ج�ه النقابية والإعالمية 

وقطاع��ات  والروحي��ة  والثقافي��ة  والأكاديمي��ة 

�شحي��ة وبيئي��ة و�شبابي��ة وروؤ�ش��اء بلدي��ات م��ن 

ك�شروان - الفت�ح ومخاتير وم�اطن�ن.

ق��دم نائ��ب رئي�س الجامع��ة للعالق��ات العامة 

الأ�شتاذ �شهي��ل مطر المحا�شر اف��رام الذي راأى اأن 

ة لت�شكيل 
ّ
م�شروع��ه ينب��ع  »من حاجة وطني��ة ملح

رافع��ة عاب��رة للط�ائ��ف والنق�شام��ات العم�دي��ة 

القائم��ة، بهدف مح��اكاة الملف��ات ال�طنية بنظرة 

«، وقد 
ّ
جدي��دة، ومن اأج��ل تذليل حلقة ال�شل��ل العام

نه ع�شارة روؤيت��ه للحل�ل في كتيب وّزع على 
ّ
�شم

الحا�شرين. 

ه 
ّ

وه��� من خالل عر�س م�شروع��ه الم�شتقّل وج

دع���ًة »اإلى مخل�شين كُث��ر للتالقي ح�ل م�شاراته، 

وهم هن��ا وهناك وفي كل مكان وم��ن م�ؤّيدي هذا 

الفري��ق اأو ذاك وم��ن خارجهم��ا، ف��ي �شبيل اإطالق 

�شرخ��ٍة للتغيير الحقيقي قبل ف���ات الأوان، تغيير 

بني���ي ينقلن��ا من العق��م والأحق��اد المتباَدلة اإلى 

دولة التاأّلق والإبداع، ومن دولة الحروب الم�شتترة 

اإلى وطن ال�شالم الدائم«.

المحا�سر نعمة افرام ونائب رئي�س جامعة اللويزة �سهيل مطر

جانب من الح�سور الحا�سد

جانب اآخر من الح�سورح�سد من ال�سخ�سيات ويبدو الوزير ال�سابق زياد بارود ورئي�س جمعية الم�سارف جوزيف طربيه
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ميقاتي يتابع �صوؤون �ل�صناعة مع وفد جمعية �ل�صناعيين

بح��ث رئي���س الحك�مة نجيب ميقات��ي في ال�شراي، في �ش���ؤون ال�شناعة 

اللبناني��ة مع وفد من مجل�س اإدارة جمعية ال�شناعيي��ن برئا�شة نعمت اإفرام 

ال��ذي ق��ال بعد اللق��اء: عقدنا اجتماع��ًا مميزاً م��ع الرئي�س ميقات��ي تبادلنا 

خالل��ه الآراء ووجهات النظر في �شاأن اأول�يات القت�شاد اللبناني في العام 

2013 ل �شيما ما يتعلق منها بالقطاعات الإنتاجية، واأكد الرئي�س ميقاتي 
اأن��ه �شي�ل��ي اهتمامًا كبيراً بال�شناع��ة اللبنانية والقطاع��ات الإنتاجية في 

العام 2013، على غرار اهتمامه الكبير في العام 2012 بالزراعة اللبنانية.

ا�ش��اف: من ه��ذا المنطل��ق، و�شعنا خط��ة متبادلة م��ع وزارة ال�شناعة 

وجمعي��ة ال�شناعيي��ن ومجل�س ال�زراء لت��دارك ما ح�شل ف��ي العام 2012 

ف��ي ما يخ�س ال�ش��ادرات اللبناني��ة التي �شجل��ت تراجعًا على رغ��م ازدياد 

ال�شته��الك المحل��ي. وم��ن هن��ا، ندع��� الم�شتهل��ك اللبنان��ي ال��ى ا�شتهالك 

المنتج��ات اللبناني��ة اأول، لأن كل مبلغ ي�شرفه على المنت��ج اللبناني يك�ن 

حاف��زاً وداعم��ًا لإقت�شادنا. من هن��ا كانت الروؤية متكامل��ة ومتجان�شة بين 

الرئي���س والجمعية لأهمية تحفيز ا�شتهالك المنتجات اللبنانية، لذلك �شنق�م 

ف��ي الع��ام 2013 بمب��ادرات حثيثة في هذا المجال. كذلك اكد العمل مع وزارة ال�شناعة على اإن�ش��اء المدن ال�شناعية النم�ذجية، ما ُيعّد خط�ة مهمة ل�شتقطاب روؤو�س 

الأم�ال نح� القطاعات الإنتاجية ل القطاعات الريعية فقط.

وا�شتقبل ميقاتي نقيبي المهند�شين في بيروت اإيلي ب�شيب�س وال�شمال ب�شير الذوق..

�صابونجيان يبحث و�صفير هنغاريا تفعيل �لم�صاريع �القت�صادية 

ا�شتقب��ل وزي��ر ال�شناع��ة فري��ج �شاب�نجي��ان �شفي��ر هنغاري��ا �شتيفان 

نادجي، وبحثا في �شبل تعزيز العالقات القت�شادية وال�شناعية والتبادلية 

�شمي��ة الت��ي قام به��ا ال�شهر 
ّ
بي��ن لبن��ان وهنغاري��ا، ف��ي �ش���ء الّزي��ارة الر

الما�شي رئي�س الحك�مة نجيب ميقاتي اإلى ب�داب�شت، على راأ�س وفد وزارّي 

�ش��ّم ال�زير �شاب�نجي��ان، وكذلك في �ش�ء المنت��دى القت�شادي العربي - 

الهنغاري الذي �شارك فيه وزير ال�شناعة اأي�شًا في ب�داب�شت.

تب��ادل �شاب�نجي��ان ونادج��ي الكثي��ر م��ن الأف��كار الممك��ن تط�يرها 

وترجمتها اإلى قاعدة عمالنية، لتر�شيخ الأ�ش�س، واإقامة الم�شاريع الم�شتركة، 

وزي��ادة التبادل، و�ش�ًل اإل��ى و�شع خال�شات وا�شتنتاج��ات دقيقة، لكيفية 

ال��ش�ل اإلى م�شت�ى متقّدم من العالقات القت�شادية بين البلدين.

»جمعية �ل�صناعيين«: �إمكاناتنا

في ت�صرف �ل�صناعيين �ل�صوريين

اأعلنت “جمعية ال�شناعيي��ن اللبنانيين”، عن “و�شع المكانات 

والخب��رات كافة ف��ي ت�ش��رف ال�شناعيي��ن ال�ش�ريي��ن ال�افدين اإلى 

لبنان، نتيجة الأو�شاع القائمة في وطنهم«.

واأب��دى مجل���س اإدارة الجمعي��ة ف��ي اجتم��اع عق��ده بتاريخ 21 

كان���ن الثاني، برئا�ش��ة نعمة اأف��رام، اهتمامه بتلبي��ة رغباتهم في 

الم�شاعدة والإ�شاءة على الفر�س ال�شتثمارية ال�شناعية في لبنان.

وبح��ث مجل�س اإدارة الجمعية في الأو�شاع القت�شادية التي تمر 

بها الب��الد، والخطة الم��ش�ع��ة بالتن�شيق ما بي��ن الجمعية ووزارة 

ال�شناع��ة الت��ي عر�ش��ت على رئي���س مجل�س ال���زراء به��دف تدارك 

النعكا���س ال�شلبي لتراجع ال�شادرات ال�شناعي��ة الم�شجلة في العام 

.2012
وثّم��ن المجتمع�ن اأ�شداء اللق��اء الأخير مع رئي�س الحك�مة الذي 

عر���س فيه وجهات النظر ف��ي �شاأن اأول�يات القت�ش��اد اللبناني، ل 

�شيما فيم��ا يتعلق منها بالقطاعات الإنتاجي��ة، وتاأكيده اأنه �شي�لي 

في العام 2013 اهتمامًا كبيراً بال�شناعة اللبنانية.

كما ركز المجتمع�ن على الخطط التي تت�جه للم�شتهلك اللبناني، 

وتحفيزه نح� ا�شتهالك المنتج��ات اللبنانية، كذلك العمل على خطط 

اإن�ش��اء الم��دن ال�شناعي��ة النم�ذجي��ة الت��ي تع��ّد من اأه��م الخط�ات 

ل�شتقطاب روؤو�س الأم�ال نح� القطاعات الإنتاجية.

�لجميل: �القت�صاد يحتاج �إلى �صدمة

اأّك���د رئي����س نقابة ا�صحاب ال�صناع���ات الورقية والتغليف في لبن���ان رئي�س مركز 

»ليبان باك« فادي الجّميل ان االقت�صاد الوطني بحاجة الى �صدمة ايجابية، ترتكز على 

اأمري���ن: �صلطة �صيا�صية توفر اال�صتقرار والثق���ة، وحوافز مالية توفر االمكانية لالنطالق 

واالنتاجية والمناف�صة.

واأعلن الجميل مبادرة، دعا الى اعتمادها في ظل االزمة االقت�صادية العالمية، 

وتتمثل ب�»لبننة االقت�صاد«، »اي االعتماد على قدراتنا الذاتية، من خالل خلق دورة 

اقت�ص���ادية متكاملة بين اللبنانيين مقيمين او مغتربين لتن�صيط القطاعات االقت�صادية        

كافة«.

وقال الجميل في بيان »ان ال�ص���ناعة الوطنية في خطر مثلها مثل بقية القطاعات، 

ولف���ت الى ان االزمة االقت�صادي���ة التي تعي�صها البالد اأدت ال���ى ا�صعاف المناعة لدى 

الموؤ�ص�صات الخا�صة، وهي ت�صير ببطىء نحو الهاوية، محذرا من ان«اأي كالم عن �صرائب 

او ر�صوم او اعباء جديدة هذا يعني اننا �صن�صبح فورا في الهاوية، وهذا لن نقبل به«.

وطالب بان�صاء �صندوق للطاقة، الغاية منه م�صاعدة ال�صناعات التي ت�صتخدم طاقة 

مكثفة لمعادلة �صعرها ب�صعر الدول التي تدعم الطاقة لديها. كذلك ان�صاء �صندوق لدعم 

ال�صح���ن، بعد تعثر النقل البري عبر �صوريا، لتخفي���ف اعباء الزيادات الكبيرة في كلفة 

ال�صحن في هذه الظروف اال�صتثنائية. وحذر الجّميل من »ا�صتمرار التراجع الدراماتيكي 

لل�صادرات ال�صناعي���ة الذي بلغ حتى ت�صرين االول الما�صي 12 في المئة، في حين ان 

الخ�صائر الم�صت ال�40 في المئة بعدما كنا نحقق ن�صبة نمو �صنوية في الت�صدير ت�صل 

الى نحو 25 في المئة«.

ن�شاطات �شناعية

بلغ ع��دد القرارات المتعلق��ة بالتراخي�س ال�شناعي��ة للم�شانع خالل الن�شف 

الثان��ي م��ن هذا الع��ام 169 قراراً في مقاب��ل 169 خالل الفت��رة ذاتها من العام 

2011. و�شج��ل خ��الل �شه��ر اآب �ش��دور العدد الأكب��ر منها )35 ق��راراً( اأما العدد 
الأدنى فقد �شجل خالل �شهر اأيل�ل )19 قرارا(.

وف��ي التقري��ر ال�ش��ادر ع��ن وزارة ال�شناع��ة ح���ل ق��رارات الترخي�س خالل 

الن�ش��ف الثاني من الع��ام 2012، احتلت الق��رارات المتعلق��ة بتراخي�س الن�شاء 

وال�شتثم��ار الن�شب��ة العل��ى )34،9 %( ومعظمه��ا م��ن الفئة الرابع��ة )34 قرارا( 

بينما بلغت ن�شبة القرارات المتعلقة بتراخي�س الن�شاء        29،6 % العدد الكبر 

منه��ا ه� من الفئة الثالثة )21 ق��رارا( اما ن�شبة القرارات المتعلقة بتراخي�س نقل 

حق ترخي�س فبلغت 12،4 %.

وبالن�شب��ة الى ت�زيع القرارات بح�شب الفئات، ف�37،9 % من القرارات �شملت 

الم�شانع المنتمية الى الفئة الرابعة بينما 36،7 % �شملت الم�شانع المنتمية الى 

الفئ��ة الثالث��ة. ويالحظ ان 62،1 % من القرارات �شجلت في محافظة جبل لبنان، 

46،7 % منها ان�شاء وا�شتثمار، اما بالن�شبة الى »الفئة« فت�شّدرتها الفئة الرابعة 
ب���43 قراراً تليها محافظة البقاع ب�13،6 % اما محافظة بيروت ف�شجلت الن�شبة 

الدنى من القرارات )1،2 %( و�شدرا في �شهر كان�ن الول.

وم��ن المناط��ق ال�شناعي��ة الت��ي �شجلت ع��دداً ملح�ظًا م��ن الق��رارات، برزت 

الب��شرية )7 قرارات اإن�شاء وا�شتثمار ومعظمها من الفئة الرابعة( ومنطقة الدك�انة 

)5 ق��رارات 4 منها ان�ش��اء وا�شتثمار، ومعظم قراراتها م��ن الفئة الرابعة( ومنطقة 

ال�شياح )5 قرارات، 3 منها ان�شاء وا�شتثمار ومعظم قراراتها من الفئة الرابعة(.

ام��ا في م��ا خ�ّس ت�زي��ع القرارات بح�ش��ب »ال�شن��ف المنتج«، ف��كان ن�شيب 

ال�شناع��ات الغذائي��ة الكب��ر ب�49 ق��راراً )29 %(، 73،5 % منها ه��ي من الفئة 

الرابع��ة والع��دد الكبر منها قرارات ان�شاء وا�شتثمار، تليه��ا مبا�شرة �شناعة م�اد 

البن��اء بن�شب��ة 14،2 % ت�شّدره��ا جب��ل لبنان ب�12 ق��راراً، ومن ث��م ال�شناعات 

الكيماوية بن�شبة 11،2 %.

�لتر�خي�ص �ل�صناعية في �لن�صف �لثاني من 2012:

% في جبل لبنان  169 قر�رً� منها 62,1 

اإفتتاح فرع جديد لباتي�صريي �صوبان 

يف منطقة ال�صياح - مار خمايل
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فيا�ض غروب للرخام والغرانيت
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�شادرات �شناعية

➠

ال�صادرات ال�صناعية يف ت�صرين الثاين 2012 ترتاجع عن مثيلتها يف العام 2011

بالتزامن مع التقرير املفصل الذي أعدته »مصلحة املعلومات الصناعية« في وزارة الصناعة عن الصادرات الصناعية، 
والذي يشير إلى تراجعاً كبيراً في صادرات العام 2012، أكد وزير الصناعة اللبناني فريج صابو جنيان، أن وضع القطاع 
الصناعي في لبنان خالل العام املاضي 2012 لم يكن سيء إلي الدرجة التي يصفها البعض. مشيرا إلي أن العوامل 
اخلارجية واملتمثلة في أزمة اجلارة سوريا وعدم استقرار األوضاع في بعض بلدان اجلوار األخرى قد أثرت سلبا على لبنان 

وهو ما أدى إلي خروج أرقام العام املاضي مبثل هذه الصورة.
وكان وزير الصناعة اللبناني قد ذكر في تصريحات اختص بها وكاالت األنباء اللبنانية, أنه متفائل بالنسبة لعام 
2013. وأرجع تفاؤله هذا إلى عدة عوامل منها زيادة جودة الصناعات اللبنانية، وكذلك مرونة رجال األعمال اللبنانيني 

من خالل انفتاحهم علي كل البلدان. وأخيرا سعي اللبنانيني الدائم إليجاد أسواق جديدة لطرح منتجاتهم فيها.

�صوريا تت�صدر الئحة �لدول �لم�صتوردة 

للمنتوجات �ل�صناعية تليها �ل�صعودية

�صابونجيان متفائل في 2013 ب�صبب جودة �ل�صناعات �للبنانية

تقرير مف�سل

اأع��دت م�شلح��ة المعل�م��ات ال�شناعي��ة ف��ي وزارة ال�شناعة تقري��را مف�شال 

عن ال�ش��ادرات ال�شناعية وواردات الآلت والمع��دات ال�شناعية عن �شهر ت�شرين 

الثان��ي 2012 . مع الإ�شارة الى ان مجم�ع قيمة ال�شادرات ال�شناعية اللبنانية 

خ��الل ال�شه��ر الحد ع�ش��ر الأولى من الع��ام 2012 بلغ 2 ملي��ار و688 ملي�ن 

دولر اأميرك��ي مقابل 3 مليار و44 ملي���ن خالل الفترة عينها من العام 2011 

و2 ملي��ار و920 ملي�ن د.اأ. خ��الل الفترة عينها من العام 2010 اأي بانخفا�س 

ن�شبت��ه 11.7 % مقارن��ة مع الع��ام 2011 وانخفا�س ن�شبت��ه 8 % مقارنة مع 

العام 2010.

من جه��ة اأخرى، بلغ مجم�ع قيمة ال�اردات م��ن الآلت والمعدات ال�شناعية 

خالل ال�شهر الحد ع�شر الأولى من العام 2012 نح� 262.8 ملي�ن دول مقابل 

290.4 ملي�ن دول خالل الفترة عينها من العام 2011 اأي بانخفا�س ون�شبته 
.%  9.5

ال�سادرات ال�سناعية 

فق��د بلغ مجم�ع ال�ش��ادرات ال�شناعية في ت�شرين الثان��ي 2012 ما قيمته 

244 ملي�ن د.اأ. مقابل 283.3 ملي�ن د.اأ. في ت�شرين الثاني 2011 و243.1 
ملي���ن د.اأ. ف��ي ت�شري��ن الثان��ي 2010 اأي بانخفا���س قيمت��ه 39.3 ملي���ن 

د.اأ. ون�شبت��ه 13.9 % مقارن��ة م��ع ت�شري��ن الثاني 2011 وارتف��اع قيمته 0.8 

ملي���ن د.اأ. ون�شبت��ه 0.3 % مقارن��ة م��ع ت�شري��ن الثاني 2010 . وذك��ر التقرير 

اه��م المنتج��ات الم�ش��دَّرة منتجات المع��ادن العادية خالل هذا ال�شه��ر، اإذ بلغت 

قيمتها 43.4 ملي�ن د.اأ. وت�شدرت تركيا لئحة البلدان الم�شت�ردة لهذا المنتج اإذ 

ا�شت�ردت ما قيمته 12.1 ملي�ن د.اأ.

ال�صناعات الكيماوية

بنغالد�س تت�سدر الدول الم�ستوردة

بالن�شب��ة ل�شادرات منتجات ال�شناعات الكيماوية بلغت قيمتها 37.3 ملي�ن 

د.اأ.، واحتلت بنغالد�س �شدارة الدول الم�شت�ردة لهذا المنتج بقيمة 13 ملي�ن د.اأ.

�صناعة الغذية 

ال�سعودية تت�سدر القائمة

اما �شادرات منتجات �شناعة الغذية بلغت قيمتها 35.2 ملي�ن د.اأ. واحتلت 

المملك��ة العربية ال�شع�دية لئحة البل��دان الم�شت�ردة لهذا المنتج اإذ ا�شت�ردت ما 

قيمت��ه 4.7 ملي���ن د.اأ. والآلت والجه��زة والمع��دات الكهربائي��ة بقيم��ة 33.5 

ملي�ن د.اأ. والمنتجات المعدنية بقيمة 18.1 ملي�ن د.اأ.

و�شجلت الإح�شاءات ارتفاعا ملح�ظا لل�شادرات من المنتجات التالية:

المعادن العادية

وارتفع��ت قيمة  المع��ادن العادية وم�شن�عاتها م��ن 21.6 ملي�ن د.اأ. خالل 

ت�شري��ن الثان��ي 2011 ال��ى 43.4 ملي���ن د.اأ. خ��الل ت�شري��ن الثان��ي 2012 . 

ارتفعت �شادرات هذا المنتج الى كل من جمه�رية ك�ريا وتركيا وا�شبانيا وقطر 

والياب��ان والي�نان والمارات العربية المتح��دة مما ادى الى الرتفاع الجمالي 

والبالغ ح�الي 21.9 ملي�ن د.اأ.

المنتجات المعدنية

كم��ا ارتفع��ت قيمة المنتج��ات المعدني��ة من 1.7 ملي���ن د.اأ. خ��الل ت�شرين 

الثاني 2011 الى 18.1 ملي�ن د.اأ. خالل ت�شرين الثاني 2012. و�شكلت �ش�ريا 

الم�شت���رد الول له��ذا المنت��ج حيث بل��غ قيمة  م��ا ا�شت�ردته ال��ى ح�الي 16.4 

ملي�ن د.اأ.

مجمـوعـة الب�سن  �سركة ابناء عبدالرحيم الب�سن

روتيكا للدهانات

ال�سركة العامة للباطون الجاهز �سركة باطون البقاع

برا�سيا لل�سرق االو�سط

�سركة �سيكومو

10.8  في المئة هي ح�ّصة �صوريا من مجمل ال�صادرات اللبنانية 
خ���الل �صهر ت�صري���ن الثاني، وقد ا�صتوردت بقيم���ة 26 مليون دوالر، 

تلته���ا المملكة العربية ال�صعودية التي احتلت المرتبة الثانية بقيمة 

25 ملي���ون دوالر، اأو ما يوازي 10.3 %، ثم جاءت االإمارات العربية 
المتحدة الت���ي ا�صتوردت منتجات لبنانية بقيم���ة 21 مليون دوالر، 

اأو م���ا ي���وازي 8.7 % من اإجمالي ال�ص���ادرات. وبح�صب تقرير وزارة 

ال�صناعة، فقد �ص���ّدرت الم�صانع اللبناني���ة منتجاتها اإلى 45 دولة 

اأوروبي���ة، و41 دولة اأفريقية غير عربي���ة، و31 دولة اأميركية، و29 

دولة اآ�صيوي���ة غير عربية، و19 دولة عربي���ة، باالإ�صافة اإلى 6 دول 

اأوقيانية. اأما الدول التي ا�صتوردت باأكثر من مليون دوالر، فهي موّزعة 

عل���ى النحو االآتي: 11 دولة عربي���ة، 9 دول اأوروبية، 8 دول اأفريقية 

غير عربية، 5 دول اآ�صيوية غير عربية ودولة اأميركية.
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�شادرات �شناعية

املنتجات التي انخف�صت قيمة �صادراتها

�شجلت الإح�شاءات انخفا�شا ملح�ظا لل�شادرات من المنتجات التالية:

المعادن الثمينة تتراجع

انخف�ش��ت قيمة �ش��ادرات الل�ؤل���ؤ والأحج��ار الكريمة والمع��ادن الثمينة 

)دون الما���س الخ��ام و�شبائ��ك الذهب والف�ش��ة ب�شكلها الخام��ي(، من 90.9 

ملي���ن د.اأ. خالل ت�شري��ن الثاني 2011 الى 12.9 ملي���ن د.اأ. خالل ت�شرين 

الثان��ي 2012. انخف�شت �شادرات هذا المنت��ج الى كل من المارات العربية 

المتح��دة وافريقي��ا الجن�بي��ة و�ش�ي�شرا مم��ا ادى الى النخفا���س الجمالي 

والبالغ ح�الي 78.1 ملي�ن د.اأ.

... و ال�صناعات الكيماوية

االمارات الم�ستوردة االأولى

منتج��ات ال�شناع��ات الكيماوي��ة انخف�شت قيمتها م��ن 44.9 ملي�ن د.اأ. 

خ��الل ت�شري��ن الثان��ي 2011 ال��ى 37.3 ملي���ن د.اأ. خ��الل ت�شري��ن الثاني 

2012 . ارتفعت �شادرات هذا المنتج الى كل من المملكة العربية ال�شع�دية 
والم��ارات العربي��ة المتح��دة فيم��ا انخف�ش��ت ال��ى كل م��ن تركي��ا وفرن�شا 

وبنغالد���س والمملكة المتحدة وال�ش�دان مم��ا ادى الى النخفا�س الجمالي 

والبالغ ح�الي 7.6 ملي�ن د.اأ.

 

مطبعة جميل اخوان 

م�سنع الجوزو ال�سركة اللبنانية للمتفجرات

مفرو�سات دحدح اخوان

ال�صوق الرئي�صية لل�صادرات

وبح�ش��ب تكت��الت ال��دول �شكلت ال��دول العربية خ��الل هذا ال�شه��ر ال�ش�ق 

الرئي�شي��ة لل�ش��ادرات ال�شناعي��ة اللبنانية، فقد بلغت قيمة ال�ش��ادرات اإليها 

132.5 ملي�ن د.اأ. اأي ما ن�شبته 54.3 % من مجم�ع ال�شادرات ال�شناعية 
بينم��ا احتل��ت ال��دول الآ�شي�ية غير العربي��ة المرتبة الثاني��ة اذ ا�شت�ردت ما 

ن�شبت��ه 17.4 % وم��ن ث��م ال��دول الوروبية ف��ي المرتبة الثالثة بم��ا ن�شبته 

12.3 % تليه��ا ال��دول الفريقية غير عربية بما ن�شبته 10.9 %. ومن اأبرز 
المنتجات الم�شدَّرة الى الدول العربية: الآلت والجهزة والمعدات الكهربائية 

بقيم��ة 20.1 ملي���ن د.اأ.، منتجات �شناعة الغذي��ة بقيمة 20.1 ملي�ن د.اأ.، 

منتج��ات ال�شناع��ة الكيماوية بقيمة 18.4 ملي���ن د.اأ. والمنتجات المعدنية 

بقيمة 16.4 ملي�ن د.اأ.

�سوريا تحتل المرتبة االولى

... وال�سعودية الثانية

وبالن�شب��ة للدول الم�شت�ردة للمنتجات ال�شناعي��ة اللبنانية فقد ت�شدرت 

�ش�ري��ا لئح��ة هذه الدول حيث بلغت قيمة ال�ش��ادرات اإليها خالل هذا ال�شهر 

28.3 ملي���ن د.اأ. اأي م��ا ي���ازي 11.6 % من القيم��ة الإجمالية لل�شادرات 
واحتل��ت المملك��ة العربي��ة ال�شع�دي��ة المرتب��ة الثاني��ة حي��ث بلغ��ت قيم��ة 

ال�ش��ادرات اإليه��ا 25.2 ملي���ن د.اأ. اأي م��ا ي���ازي 10.3 % تليها المارات 

العربي��ة المتح��دة حيث بلغت قيم��ة ال�شادرات اإليها خالل ه��ذا ال�شهر 22.4 

ملي�ن د.اأ. اأي ما ي�ازي 9.2 %.

وقد تم خالل هذا ال�شهر الت�شدير الى 45 دولة اأوروبية، 41 دولة افريقية 

غي��ر عربية، 32 دولة اميركية، 29 دولة اآ�شي�ية غير عربية، 19 دولة عربية 

و7 دول اأوقيانية. اأما الدول التي ا�شت�ردت باأكثر من ملي�ن د.اأ. فهي م�زعة 

كما يلي: 13 دولة عربية، 9 دول اوروبية، 7 دول افريقية غير عربية، 7 دول 

اآ�شي�ية غير عربية، ودولتين اميركيتين.

واردات الآلت واملعدات ال�صناعية

األمانيا م�سّدرة

بل��غ مجم�ع ال�اردات من الآلت والمع��دات ال�شناعية في ت�شرين الثاني 

2012 نح��� 23.4 ملي���ن د.اأ.، مقاب��ل 21.3 ملي�ن د.اأ. ف��ي ت�شرين الثاني 
2011، اأي بارتف��اع وقدره 2.1 ملي���ن د.اأ. ون�شبته 9.7 %. وقد ت�شدرت 
الماني��ا لئحة البلدان الم�شدرة لالآلت والمعدات ال�شناعية اإلى لبنان، حيث 

بلغت قيمتها خالل هذا ال�شهر ح�الي 4.2 ملي�ن د.اأ. تليها ايطاليا بح�الي 4 

ملي�ن د.اأ. ومن ثم ال�شين بح�الي 2.9 ملي�ن د.اأ.

توزيع االآالت والمعدات ال�سناعية الم�ستوردة

ايطاليا م�سّدرة

اإحتلت واردات الآلت لل�شناعات الغذائية المرتبة الولى، اإذ بلغت قيمتها 

2.9 ملي���ن د.اأ. وت�ش��درت ايطالي��ا لئحة البلدان الم�ش��دِّرة لهذا المنتج الى 
لبن��ان اإذ �ش��دَّرت ما قيمت��ه 1.4 ملي���ن د.اأ.، تليه��ا واردات الآلت ل�شناعة 

المط��اط واللدائ��ن بقيم��ة 2.2 ملي���ن د.اأ.، واحتل��ت الياب��ان �ش��دارة الدول 

الم�ش��دِّرة لهذا المنت��ج بقيمة ملي�ن د.اأ.، فالآلت الت��ي ت�شتعمل في التغليف 

بقيمة 1.7 ملي�ن د.اأ.

�سركة �ساهر الدولية لالأغذية

�سركة حلباوي اخوان

�فر�م: فقد�ن �لقدرة �لتناف�صية

اأكد رئي�س جمعية ال�شناعيين نعمة افرام على ان حركة ال�شادرات ال�شناعية 

تعان��ي م�شكلة في ال�شا�س تركت تاأثيرها ال�شلبي على هذه الحركة، وهي نابعة 

اأ�شا�ش��ًا من فقدان القطاع ال�شناعي قدرته التناف�شية التي تنعك�س مبا�شرة على 

اأرقام ال�شادرات. واأكثر ما تتاأثر به القدرة التناف�شية، منذ �شتة ا�شهر ه� اأكالف اليد 

العاملة اللبنانية، والأهم ه� ارتفاع معدل انقطاع التيار الكهربائي خالل العام 

2012، وتراجع فترات التغذية بالتيار، فقد انقطعت الكهرباء خالل العام 2012 
بن�شب��ة 60 ف��ي المئة من ال�قت، في حين كان ف��ي العام 2011 بن�شبة 38 في 

 المئة، هذا الفارق ا�شتعا�س عنه ال�شناعي�ن بكهرباء الم�لدات المكلفة بدورها.

وعم��ا اإذا كان��ت خط�ة م�شرف لبن��ان الخيرة بتخ�شي�س مبل��غ 2200 مليار 

لي��رة لتن�شيط حركة الت�شليفات اإل��ى القطاعات القت�شادي��ة النتاجية وغيرها 

تدع��م القطاع ال�شناعي، ق��ال افرام: النم� الم�شّجل في ال�شناعة اللبنانية خالل 

ال�شن���ات الع�ش��ر الأخي��رة، تاأث��ر ب�شكل ملح���ظ بالقرو�س المدع�م��ة من البنك 

المرك��زي لل�شناعة، وهذا م��ا نراه الي�م في التدفق الجدي��د من حجم القرو�س. 

ه��ذا الم�ش��روع ذك��ي، والت�ظيف ف��ي محله، لك��ن ال�شناعي اللبنان��ي على رغم 

فقدان��ه الق��درة التناف�شي��ة، كّب��ر حجم �ش�ق��ه اللبنان��ي، وا�شتط��اع اأن ينم� في 

لبن��ان نح� 8 في المئة، ولم�شنا ن�عًا من ا�شتبدال اللبنانيين الب�شائع الأجنبية 

الم�شت���ردة باأخ��رى لبناني��ة، علين��ا ان نعم��ل عل��ى ت�شجيع ذلك اأكث��ر في �شنة 

!2013، اإذ يج��ب اأن ي�شتهل��ك الم�اط��ن الب�شاع��ة اللبناني��ة اأكثر م��ن غيرها. 
و�ش��دد اف��رام عل��ى اأن »الحدود م��ع �ش�ريا بقي��ت مفت�حة اأمام ال�ش��ادرات اإلى 

الي���م، ولكن اأكالف ال�شحن ارتفعت على نح� كبير، ب�شبب تقل�س عدد ال�شائقين 

من الجن�شيات العربية والذين يتخط�ن الحدود. ال�شادرات تراجعت نح� 14في 

المئ��ة. لكنه ا�ش��ار الى اقفال الحدود بين �ش�ري��ا والردن و�ش�ريا والعراق. لكن 

اف��رام دعا ال��ى الت�جه والتفتي�س عن ا�ش�اق غير تقليدية، الى اوروبا مثال، والى 

التن�شي��ق في ما بين الم�شدرين اللبنانيين ب�شكل يبعد الم�شاربة وي�شع مكانها 

التكام��ل، وال��ى ان تك�ن الم�شاري��ف الت�شغيلية من �شم��ن القرو�س المدع�مة، 

وال��ى النتاج الذاتي للكهرب��اء، وان�شاء المدن ال�شناعي��ة الخا�شة بعدما فقدنا 

المل من خدمات البنى التحتية للقطاع العام. 
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Ghazieh, Sidon, Lebanon  -   Tel: +961 7 220 000   Fax: +961 7 221 754 / 223 322   -  P.O.Box: 110 Sidon  -   Email: info@ghaddar.com
Beirut Branch
Bir Hassan, Facing Golf Club, Beirut, Lebanon.  -  Tel: +961 1 847 770 /1/2/3/4   -   Fax: +961 1 847 775

www.ghaddar.com

Exclusive Distributors:

Buying a new generator to power your business is 
a major decision and to make the right invest-
ment, the question is not only which brand to 
choose from... but  from who and why?

Humbly said, 20,000 yearly satisfied customers can’t 
go wrong! - With more than  30 years of experience 
in the electro-mechanical field and a team of 200 

specialists, at GHADDAR Machinery Co. we make 
sure that every Genset proposed is a tailor
made solution to your 
needs and every
deal we honor is a 
lifetime commitment 
for reliability and 
after sales services.

That is
20,000 solid reasons
to choose your genset 

from us...
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من �شهر الى �شهر

نقابة و�صطاء �لتاأمين �أقامت حفلها �ل�صنوي في لبنان وكّرمت و�صطاء

خطو�ت لتطوير قانون تنظيم هيئات �ل�صمان
بح�ش���ر ح�ش��د من رج��ال الأعم��ال وال�شخ�شيات 

و�شط��اء  نقاب��ة  اأقام��ت  والجتماعي��ة،  القت�شادي��ة 

قاع��ة  ف��ي  ال�شن���ي  حفله��ا  لبن��ان  ف��ي  التاأمي��ن 

الإماراتي���م، ف��ي فن��دق الحبت���ر. رعى الحف��ل وزير 

القت�ش��اد والتجارة نق�ل نحا���س ممثاًل برئي�س لجنة 

مراقبة هيئات ال�شمان الدكت�ر وليد جنادري. 

ح�شر الحف��ل رئي�س جمعية �ش��ركات ال�شمان في 

لبن��ان ال�شّي��د اأ�شعد مي��رزا، رئي���س الم�ؤ�ش�ش��ة ال�طنّية 

للتاأمي��ن الإلزام��ي ال�شّيد فات��ح يكدا���س، رئي�س بلدية 

�شن الفي��ل ال�شّيد نبيل كحاله، اأع�شاء المجل�س ال�طني 

لل�شمان، روؤ�ش��اء مجال�س الدارة وفريق عمل �شركات 

التاأمين و�ش��ركات و�شطاء التامين. وكان في ا�شتقبال 

المدع�ي��ن رئي���س نقاب��ة و�شط��اء التاأمين ف��ي لبنان 

ال�شّيد ع�شام الحتي واأع�شاء مجل�س النقابة.

ق��دم الحف��ل العالمي ماج��د ب� هدير، ت��اله مدير 

ع��ام �شرك��ة غل�ب مد لبن��ان ال�شّيد ولي��د حال�ش� الذي 

�شكر النقابة على التعاون فيما بينهم كما اأعطى نظرة 

�شامل��ة عن اأهمية �ش��ركات الإدارة في قط��اع التاأمين 

والتقديم��ات الت��ي ت�فره��ا �شرك��ة غل�بم��د للهيئ��ات 

ال�شامن��ة وللم�شم�ني��ن ف��ي لبن��ان وبل��دان ال�ش��رق 

الأو�ش��ط واإفريقيا. من جهته تحدث ايلي زياده ب�شفته 

رئي�شًا لإتحاد و�شطاء التاأمين في بلدان البحر الأبي�س 

المت��ش��ط والذي اأعيد انتخابه ل�لية جديدة على راأ�س 

التح��اد، ف�ش��رح المه��ام والن�شاط��ات التي يق���م بها 

التح��اد لتط�ي��ر قطاع و�شاطة التامي��ن ول �شيما في 

البل��دان الع�شاء والت��ي يبلغ عددها اح��دى ع�شر بلداً 

اأوروبيًا وعربيًا.

رئي���س جمعية �ش��ركات ال�شمان في لبن��ان ال�شّيد 

اأ�شع��د ميرزا لّخ���س اإنجازات الجمعية له��ذه ال�شنة ول 

�شيم��ا �شدور التقري��ر الف�شلي الثالث له��ذا العام. كما 

تكل��م عن العالق��ة التي تربط ما بي��ن الجمعية ونقابة 

ال��شط��اء ول�شيما من خالل لجنة العم��ل التي اأًن�شئت 

م�ؤخراً مما �شيتي��ح مجاًلللتعاون ما بين الم�ؤ�ش�شتين 

لم��ا في��ه م�شلح��ة القطاع ككل.ب��دوره رح��ب الرئي�س 

ع�ش��ام حتي بالح�ش�ر ملخ�شًا ن�شاطات النقابة لهذه 

ال�شنة والتي تمّيزت في م�شاريع ثالث: 

درا�شة ح�ل قطاع و�شاطة التامين في لبنان. 

برنام��ج الت�عية ال��ذي تن�ي النقاب��ة تعميمه في 

المجتمع اللبناني. 

م�ش��روع اكتت��اب عقد �شم��ان لتغطي��ة الم�ش�ؤولية 

المهنية ل��شيط التاأمين.

ث��م تكلم ممث��ل وزير القت�ش��اد والتج��ارة الكت�ر 

وليد جنادري فاأعطى لمحة م�جزة عن اإنجازات لجنة 

مراقبة هيئات ال�شمان في ال�شن�ات الأخيرة معلنًا عن 

ع��دة خط�ات يعم��ل على التح�شير له��ا لتط�ير قان�ن 

تنظيم هيئ��ات ال�شمان والذي �شي�شم��ل قطاع و�شاطة 

التاأمين من الناحية القان�نية والتنظيمية.

وف��ي الختام ت��م تكريم و�شط��اء التامي��ن ال�شادة: 

اأنط���ان عّ�اد، خالد رفاعي، حليم زخ�ر واأنط�ان عبيد 

لمنا�شب��ة مرور خم�شة وع�شرين عام��ًا على عملهم في 

قطاع التاأمين.

مجل�س النقابة مع ال�سيد وليد جنادري والرئي�س ا�سعد ميرزا

المكرم حليم زخور بين الرئي�س ع�سام الحتي وال�سيد وليد جنادري

الطاولة  الرئي�سية

المكرم انطوان عبيد بين النقيب حتي وال�سيد جنادري

المكرم خالد رفاعي بين النقيب حتي وال�سيد جنادري

المكرم انطوان عواد بين النقيب حتي وال�سيد جنادري

النقيب حتي يلقي كلمته

وليد حال�سورئي�س لجنة مراقبة هيئات ال�سمان، وليد جنادري

رئي�س جمعية �سركات ال�سمان ا�سعد ميرزا 

ايلي زيادة الفنان رجا الري�سماجد ابو هدير م�سهد من فرقة �سين �سين

وقوفًا للن�سيد الوطني

يقطعون قالب الحلوى
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بلغ مجموع املشاريع االستثمارية املنجزة خالل العام 2012 خمسة مشاريع بقيمة 247 مليونا و759 
الفا و400 دوالر اميركي، وهي مشاريع وّفرت لها املؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان “ايدال” 
مساندة وتوفير حوافز وتسهيالت عبر الشباك الواحد الصدار التراخيص، كما وّفرت مساندة القطاعني 
الزراعي والصناعات الغذائية من خالل برنامجي: “أغري بالس” و”أغرو ماب”، استنادا الى تسهيالت القانون 
360. وقد ساهمت هذه املشاريع في ان يحتل لبنان املرتبة الثالثة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، والعاشرة عامليا من حيث قدرته على اجتذاب االستثمار األجنبي املباشر، وفق تقرير لـ”االونكتاد«. ت

طا
صا

ن�

من �شهر الى �شهر

انجاز 5 م�ساريع من 35 مراجعة

ُقدِّم��ت خالل الع��ام 2012، عبر ال�شب��اك ال�احد 

تتعل��ق  مراجع��ة   35 التراخي���س، ح�ال��ى  لإ�ش��دار 

بم�شاريع جديدة اأو بت��شعة م�شاريع قائمة لال�شتفادة 

م��ن ح�اف��ز وت�شهي��الت القان�ن 360. وه��ي تت�زع 

على قطاعات ال�شناعة والفنادق والتكن�ل�جيا. وبعد 

درا�ش��ة هذه المراجع��ات، تبي��ن اأن 11 منها ت�افرت 

فيه��ا المعايي��ر وال�ش��روط الت��ي ين�س عليه��ا قان�ن 

ت�شجي��ع ال�شتثم��ارات، وق��د تم اإنج��از 5 منها ب�شكل 

كلي بع��د م�افق��ة مجل���س الإدارة اأو مجل���س ال�زراء 

عليه��ا، فيم��ا ل ت��زال ال�شت��ة المتبقي��ة قي��د النجاز. 

اأم��ا المراجع��ات الأخرى، فقد تم رفعه��ا اإلى الجهات 

المعنية من اجل انجاز الإجراءات الالزمة. وبلغ حجم 

الم�شاريع ال�11 التي ت�افرت فيها ال�شروط والمعايير 

المن�ش����س عنه��ا في قان���ن ت�شجي��ع ال�شتثمارات 

457 ملي���ن دولر، وهي وف��رت 1094 فر�شة عمل 
مبا�شرة و2707 فر�س عمل غير مبا�شرة.

التوزع القطاعي والجغرافي

وف��ي ما خ���س الم�شاري��ع الخم�شة الت��ي اأنجزت 

الت�شني��ف  م��ن حي��ث  فه��ي   ،2012 الع��ام  خ��الل 

القطاع��ي اثنان ف��ي القط��اع ال�شناع��ي قيمتها 23 

ن�شبت��ه  وم��ا  دولرات،  و409  الف��ا  و669  ملي�ن��ا 

9،6 ف��ي المئ��ة م��ن مجم���ع مبال��غ ال�شتثمارات، 
وي�ف��ران 202 فر�ش��ة عمل من ا�ش��ل مجم�ع 717 

فر�ش��ة للم�شاريع الخم�ش��ة، وما ن�شبته 28 في المئة، 

وم�شروع��ان في القطاع ال�شياحي بقيمة 223 ملي�ن 

دولر وما ن�شبته 90 في المئة، وي�فران 474 فر�شة 

عمل، وما ن�شبته 66،1 في المئة، وم�شروع في قطاع 

التكن�ل�جي��ا ي�ش��كل 20 ف��ي المئة م��ن مجم�ع عدد 

الم�شاريع، بقيمة ملي�ن و89 الفا و991 دولرا، وما 

ن�شبت��ه 4 في المئة من قيم��ة ال�شتثمارات، ي�فر 41 

فر�ش��ة عم��ل او ما ن�شبت��ه 5،7 في المئ��ة. وبالن�شبة 

للت���زع الجغراف��ي للم�شاري��ع الخم�شة فج��اءت على 

ال�شكل الآتي:

� بي��روت: م�شروعان قيمتهم��ا 223 ملي�ن دولر 

وم��ا ن�شبت��ه 40 في المئ��ة من حيث الع��دد و90 في 

المئ��ة من حيث القيمة، ي�فران 474 فر�شة عمل بما 

ن�شبته 66،1 في المئة من مجم�ع فر�س العمل.

� جب��ل لبن��ان: ثالثة م�شاريع قيمته��ا 24 ملي�نا 

و759 األفا و400 دولر، بما ن�شبته 60 في المئة من 

حيث العدد، و10 في المئة من حيث حجم ال�شتثمار، 

ت�فر 234 فر�شة عمل بما ن�شبته 33،9 في المئة.

بيروت وجبل لبنان ت�ستاأثران 

بالم�ساريع

تج��در ال�شارة الى ان محافظات ال�شمال والبقاع 

والنبطي��ة وجن���ب لبن��ان ل��م تح��ظ ب��اأي م�ش��روع 

ا�شتثم��اري عب��ر اي��دال، او ان الم�شتثمرين لم يتقدم�ا 

بطلب��ات ف��ي هذا التج��اه. ول بد في ه��ذا الطار من 

ال�شارة الى ان »ايدال«، على �شعيد الترويج، �شاركت 

ف��ي 31 ن�شاطا وحدثا من م�ؤتم��رات وندوات وور�س 

عم��ل داخليا واقليميا وعالميا بهدف الترويج للمناخ 

ال�شتثم��اري في لبنان والتعريف بالفر�س المت�افرة 

ف��ي العدي��د م��ن القطاع��ات الإنتاجية ال�اع��دة. كما 

كان��ت ل�»اي��دال« العدي��د م��ن البعث��ات وال�ف���د اإلى 

الخ��ارج به��دف الإط��الع عل��ى اإمكانية فت��ح اأ�ش�اق 

جديدة اأمام المنتج��ات اللبنانية، ل �شيما في اأوروبا 

ال�شرقية.

تنمية ال�سادرات

وعلى �شعيد برنامج تنمي��ة ال�شادرات الزراعية 

“اغ��ري بال���س”، تلف��ت “اي��دال” اإل��ى تحقي��ق نم��� 
ف��ي حجم ال�ش��ادرات الزراعي��ة. وقد �شجل��ت الأ�شهر 

الع�ش��رة الأولى م��ن العام 2012 ت�شدي��ر 368 األف 

ط��ن من الخ�ش��ار والفاكهة، بزي��ادة 8 في المئة عن 

الفت��رة نف�شها من العام 2011. وكانت البطاطا اأبرز 

المنتجات الم�ش��درة بحيث انها �شكلت ن�شبة 25 في 

المئ��ة من مجم�ع ال�ش��ادرات الزراعي��ة عبر “اغري 

بال���س”، في حي��ن �شكلت الحم�شي��ات ن�شبة 22 في 

المئ��ة منها والتفاحي��ات ن�شبة 20 ف��ي المئة منها. 

اأم��ا المناطق الم�شت�ردة للف�اكه والخ�شار اللبنانية، 

فق��د حلت المنطقة ب )م�شر، ليبي��ا، ال�ش�دان، تركيا، 

ال�شع�دي��ة، الإم��ارات، اليم��ن، عم��ان، الك�يت، قطر، 

البحري��ن، اإي��ران( ف��ي طليعته��ا با�شتح�اذه��ا على 

73 ف��ي المئة م��ن ال�شادرات اللبناني��ة، فيما حلت 
المنطق��ة اأ )�ش�ري��ا، الأردن والع��راق( ف��ي المرتب��ة 

الثاني��ة مع ن�شبة 26 في المئ��ة. وا�شتقطبت المنطقة 

الن�شب��ة  اآ�شي��ا(  وو�ش��ط  واأفريقي��ا  اأوروب��ا  )دول  ج 

المتبقي��ة من المنتج��ات الزراعية اللبناني��ة. وقد تم 

ت�شجي��ل ت�شدير كمي��ات من زيت الزيت���ن اللبناني، 

وه��� منتج يدخ��ل للم��رة الأولى ف��ي اإط��ار برنامج 

تنمية ال�شادرات الزراعية. وبلغت الكميات الم�شدرة 

804 اأطنان، منها 617 طنا اإلى المنطقة ب، و165 
طن��ا اإل��ى المنطق��ة د )اأمي��ركا ال�شمالي��ة والجن�بية، 

اأ�شتراليا ودول �شرق اآ�شيا(، و22 طنا اإلى المنطقة ج. 

هذا ا�شاف��ة الى دعم القطاع��ات الإنتاجية اللبنانية 

وترويج �شادراتها، الى الخارج.

ف��ي الجم��ال، تمكن��ت “اي��دال منذ مطل��ع العام 

2003 وح���ت��ى الآن من دعم وم�شاندة 44 م�شروعا 
بلغ��ت قيمتها 1،6 مليار دولر اأميركي ت�زع���ت على 

القطاعات المختلفة. ووفرت هذه الم�شاريع �شتة اآلف 

فر�ش��ة عمل مبا�ش����رة، وما يزيد عن 14 األف فر�شة 

عمل غير مبا�شرة.

تعديل الت�سريعات

وبات��ت الت�شريعات ذات ال�شلة متقادمة ن�عا ما، 

ول��م تع��د متنا�شبة م��ع التط�ر النتاج��ي ومتطلبات 

ال�ش���ق الداخل��ي والخارجي، فقد دع��ا رئي�س مجل�س 

ادارة “اي��دال” ال��ى “العم��ل عل��ى تعدي��ل العديد من 

الت�شريع��ات الت��ي م��ن �شاأنه��ا زي��ادة جاذبي��ة بيئة 

الأعم��ال وم�اكبة التط���رات والمتغيرات والمحافظة 

عل��ى ن�ش��ب نم� اقت�ش��ادي ايجابي. وين��درج في هذا 

الإط��ار تعدي��ل المرا�شي��م التطبيقية لقان���ن ت�شجيع 

ال�شتثم��ارات ف��ي لبن��ان الت��ي ته��دف اإل��ى ت�شري��ع 

الخطى نح� التما�شي م��ع متطلبات المرحلة الجديدة 

وزي��ادة ع�ام��ل ال�شتق��رار وتعزي��ز جاذبي��ة المناخ 

ال�شتثم��اري ف��ي لبن��ان عب��ر اإف��ادة ع��دد اأكب��ر من 

الم�شاري��ع من هذا القان�ن وتقديم ت�شهيالت اإ�شافية 

لعمل الم�شتثمرين«.

..مع ق�سار و�سابونجيان المهند�س نبيل عيتاني

م�ساركة اإيدال في معر�س في فرن�ساخالل اطالق الم�سروع ويبدو الوزير مروان خير الدين

خالل جولة على  احد الم�ساريع 
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اأطل��ق رئي�س “التح��اد العام للغ��رف العربية” 

ار �شرخ��ة �شدد فيها  ال�زي��ر ال�شاب��ق عدن��ان الق�شّ

القت�ش��ادي  العم��ل  ي�شتيق��ظ  اأن  “�ش��رورة  عل��ى 

العرب��ي الم�شترك من �شباته، اإذ بعد الذي ح�شل من 

تط���رات بالغة الأهمية، وتج��اه التحديات العديدة 

الجاثم��ة، لن يك�ن من المقب���ل بعد الي�م ا�شتمرار 

الم�ش��روع القت�شادي التكاملي العربي على الن�شق 

ال�شاب��ق من المراوح��ة والتردد والب��طء ال�شديد في 

التنفيذ«.

و�ش��األ ف��ي افتت��اح منت��دى القط��اع الخا�س 

العربي��ة  للقم��ة  الثالث��ة  لل��دورة  التح�شي��ري، 

تح��ت  والجتماعي��ة،  القت�شادي��ة  التنم�ي��ة: 

عن���ان: “نح� م�شاركة فاعلة للقطاع الخا�س في 

مبادرات التنمي��ة والتكامل القت�شادي العربي”، 

ف��ي العا�شم��ة ال�شع�دي��ة الريا���س: “ه��ل يعق��ل 

اأن يبق��ى الن�ش��اط ال�شتثم��اري العرب��ي مره�ن��ا 

بتاأ�شي��رة الدخ���ل، واأن تك���ن مع��دلت البطال��ة 

المقدرة بنح� 16 في المئة هي الأعلى بين جميع 

مناط��ق العال��م، اأو اأن تبقى تجارتن��ا البينية عند 

ح��دود منخف�ش��ة ج��دا ل تتج��اوز ن�شب��ة 10 في 

المئ��ة، رغ��م كل ما جرى من اجتماع��ات وما عقد 

من مفاو�شات واتفاقيات؟«.

��ار، ان��ه “بع��د مرور قراب��ة عامين  وراأى الق�شّ

عل��ى انط��الق ث���رات “الربي��ع العرب��ي”، ل ي��زال 

العال��م العرب��ي عن��د مفترق ط��رق تاريخ��ي، حيث 

تتلم�س ق�ى التغيير النا�شئة طريقها، و�شط ت�شاعد 

والجتماعي��ة،  والمالي��ة  القت�شادي��ة  التحدي��ات 

بالتزامن مع �شبابية الروؤية اإلى الإ�شالح المن�ش�د 

الت��ي  الح��ادة  الإيدي�ل�جي��ة  التجاذب��ات  ب�شب��ب 

نخ�ش��ى اأن تدخلنا في متاه��ات نحن بغنى عنها”، 

لفتا النتب��اه اإلى اأنه “اأمام هذه التحديات ينبغي 

ت�شافر الجه�د للعمل على تحقيق الإ�شالح وت�فير 

بيئة �شيا�شية واقت�شادي��ة م�شتقرة ليتم جني ثمار 

الأه��داف النبيل��ة الت��ي قامت م��ن اأجله��ا الث�رات 

العربية«.

واأو�ش��ح اأن “هذا المنت��دى التح�شيري الثالث، 

ال��ذي ننظمه لم�اكبة القمم القت�شادية، ن�شعى من 

خالل��ه، اإلى �شق م�شار اأكثر �شاأنا من ال�شابق، واأكثر 

فعال وعمال للتنمي��ة والتكامل في بالدنا، بخا�شة 

واأن��ه يهدف اإل��ى بل���رة تطلعات القط��اع الخا�س 

العربي للقم��ة العربي��ة التنم�ية الثالث��ة و�شياغة 

روؤيته ور�شالته اإليها«.

“الكلم��ات وحده��ا ل ت�شتطي��ع �ش��د  اأن  واأك��د 

احتياجات �شع�بنا، التي ل يمكن ال�فاء بها، اإل اإذا 

عملنا ب�شجاعة في هذه المرحلة، وعلى مدى ال�شنين 

المقبلة، مدركين م�ش�ؤولياتنا كقطاع خا�س عربي 

باأن التحديات التي ن�اجهها هي تحديات م�شتركة، 

و�شيترت��ب عليه��ا ع�اق��ب ل ي�شته��ان به��ا، اإذا م��ا 

ترددن��ا اأو اأخفقنا في الت�شدي لها، ولذلك ل بد من 

اإط��الق مجم�عة رائدة من المبادرات والم�شروعات 

الخا�شة الم�شترك��ة في عدد من المجالت الحي�ية 

للتنمية القت�شادية والجتماعية«.

ار في ح�ش�ل اإجراءات عملية نافذة،  واأمل الق�شّ

“تمهيدا لالنتقال الفعلي ولي�س ال�شكلي، اإلى مرحلة 
التح��اد الجمرك��ي ف��ي 2015، وم��ن ث��م ال�ش���ق 

العربية الم�شتركة في 2020 ل �شيما في المجالت 

الثالثة الأ�شا�شي��ة التالية: اأول اإقرار اتفاقية عربية 

لت�شهيل انتقال اأ�شحاب الأعمال بين الدول العربية، 

اني��ا اإزالة كل العقبات الت��ي ت�اجه منطقة التجارة 

الحرة العربي��ة الكبرى وتقلي�س ال�ق��ت الم�شتغرق 

للمعام��الت والإجراءات و�شم تجارة الخدمات اإلى 

هذه المنطقة، وثالثا تعزيز كفاءة ال�شتثمار البيني 

وحرك��ة التج��ارة العربية البيني��ة والنقل التجاري 

ع��ن طري��ق ا�شتكم��ال البن��ى الت�شريعي��ة والتحتية 

الالزم��ة، وم��ا ي�شتتبعه م��ن اأهمية كب��رى لت�شريع 

تنفي��ذ م�شروع��ات الربط العرب��ي ال�شكك��ي والبري 

والبحري والج�ي«.

من �شهر الى �شهر

»�لهيئات �القت�صادية« ت�صع خطة تحرك للعام �لجديد:

على �لقوى �ل�صيا�صية مالقاة �صليمان في �لحو�ر
دع��ت الهيئ��ات القت�شادية “الق���ى ال�شيا�شية 

ف��ي الم���الة والمعار�ش��ة، اإل��ى الع���دة ع��ن ق��رار 

مقاطع��ة الح�ار، ومالقاة رئي�س الجمه�رية مي�شال 

�شليم��ان ف��ي الجه���د الت��ي يبذله��ا لتحقي��ق ه��ذا 

الح���ار”. وقررت و�شع خط��ة لتحركها خالل العام 

الجدي��د، وكلف��ت لجن��ة م��ن: محمد �شقي��ر، ج�زيف 

طربي��ه، نق�ل �شما���س، ووجيه الب��زري، اإعداد بن�د 

ه��ذه الخط��ة لعر�شه��ا عل��ى الهيئات ف��ي اجتماع 

لحق.

عق��دت الهيئ��ات القت�شادي��ة اجتماعها الول 

هذا الع���ام برئا�ش�ة ال�زير ال�شاب��ق عدنان الق�شار، 

وتم “تق�يم لل��شع القت�ش��ادي وال�شع�بات التي 

واجهه��ا خ��الل الع��ام الما�ش��ي وكذل��ك التحديات 

الت��ي �شي�اجهها هذا العام بفعل التاأثيرات الداخلية 

والقليمية«.

وفي نهاية الجتماع، ا�ش��در المجتمع�ن بيانًا 

طالب�ا فيه الق�ى ال�شيا�شية على اختالفه�ا ب�”اإبعاد 

القت�ش��اد اللبناني، قدر الم�شتطاع، عن التجاذبات 

القائم��ة وف�ش��ل ال�شيا�ش��ة ع��ن القت�ش��اد، وت�فير 

الحد الأدنى م��ن ال�شتقرار الأمن��ي وال�شيا�شي، بما 

يخدم وي�ؤدي اإلى تعزيز ثقة الم�شتثمرين اللبنانيين 

والعرب والأجانب بلبنان«.

واأ�ش��ف المجتمع�ن “لتاأجيل جل�شة الح�ار التي 

كان��ت مقررة ف��ي ال�شابع م��ن الحال��ي”، واعتبروا 

اأن “لبن��ان واللبنانيي��ن خ�شروا فر�ش��ة جديدة من 

اأجل التالق��ي، وحل خالفاتهم عل��ى طاولة الح�ار، 

ولأج��ل ذل��ك تدع��� الهيئ��ات القت�شادي��ة الق���ى 

ال�شيا�شية في الم���الة والمعار�شة، اإلى الع�دة عن 

ق��رار مقاطعة الح���ار، ومالقاة رئي���س الجمه�رية 

العم��اد مي�ش��ال �شليمان، ف��ي الجه�د الت��ي يبذلها 

لتحقيق ه��ذا الح�ار، الأم��ر الذي م��ن �شاأنه تنفي�س 

ح��دة الحتقان الداخل��ي، وتجنيب لبن��ان ارتدادات 

الأزمات الخارجية«.

وك��رر المجتمع���ن مطالبتهم الق���ى ال�شيا�شية 

ب�”تهيئة الأر�س والظروف المالئمة لع�دة الرعايا 

والم�شتثمرين ورج��ال الأعمال العرب والخليجيين، 

خ�ش��ش��ًا اأن الق�ش��م الكبي��ر منه��م يف�ش��ل ت�ظيف 

ر�شاميله في لبنان«.

واأكد المجتمع�ن “ثقته��م بالخروج من ال��شع 

الراه��ن بف�شل الإمكان��ات الب�شري��ة والمادية التي 

يتمت��ع به��ا لبن��ان، ووج�د قط��اع خا���س م�شمم 

عل��ى البقاء في لبنان بف�ش��ل ال�شيا�شات الم�شرفية 

والمالي��ة الم��ش�ع��ة م��ن م�ش��رف لبن��ان، وكذلك 

بف�ش��ل المحب��ة الت��ي يكنها الأخ���ة الع��رب، الذين 

مثلم��ا لم يتخل�ا ع��ن لبنان في ال�شاب��ق لن يتخل�ا 

عن��ه الي���م، مم��ا يحت��م التالق��ي بي��ن اللبنانيي��ن 

المحك�مين بالح�ار لمعالج��ة الخالفات ال�شيا�شية 

الراهنة«.

وكان الق�شار زار قبل الجتماع رئي�س الحك�مة 

نجي��ب ميقاتي. وبعد الزي��ارة وزع بعد اللقاء بيانًا 

قال في��ه: “زيارتنا ه��ي للتهنئة بمنا�شب��ة الأعياد 

وحل���ل العام الجديد، وقد اغتنمناها فر�شة للبحث 

في الأو�شاع العامة من مختلف ج�انبها، وب�ش�رة 

خا�ش��ة ف��ي ال��ش��ع القت�ش��ادي والجتماعي في 

�ش���ء ال�شع�ب��ات التي واجهها ف��ي العام الما�شي 

والتحديات التي �شي�اجهها هذا العام والتي ل يمكن 

التغلب عليها اإل بالح�ار والت�افق بين اللبنانيين«.

الق�سار متحدثًا في المنتدى

ار: لبنان قادر على جذب �ال�صتثمار�ت �لق�صّ

راأى رئي���س “الهيئ��ات القت�شادي��ة”، ال�زي��ر 

��ار اأّن “القت�ش��اد اللبناني،  ال�شاب��ق عدن��ان الق�شّ

 
ّ
 ول ي��زال يمر

ّ
وعل��ى الرغم م��ن الظروف، الت��ي مر

فيه��ا، ل��ن يك���ن م�شي��ره كم�شي��ر بع���س ال��دول 

الم�شرفّي��ة  ال�شيا�ش��ات  بف�ش��ل  وذل��ك  المتعّث��رة، 

والبني��ة  لبن��ان،  م�ش��رف  قب��ل  م��ن  الم��ش�ع��ة 

القت�شادية ال�شلبة التي ل يزال يتمّتع بها، واأي�شًا 

ب�ج�د قطاع خا�س م�شم��م على البقاء في لبنان 

مهما بلغت الظروف والتحديات«.

واأم��ل اأن “يك�ن الع��ام 2013 اأف�شل �شيا�شيا 

واقت�شاديا على اللبنانيين من العام 2012، حيث 

�شه��دت البالد في الع��ام الما�ش��ي، �شل�شلة ت�ترات 

اأمني��ة و�شيا�شية، انعك�شت في مجالت عديدة �شلبا 

على واقع القت�شاد اللبناني«.

ودع��ا اإل��ى “تهيئ��ة الظ��روف المالئم��ة لع�دة 

الخليجيي��ن اإل��ى لبن��ان، ورف��ع الحظ��ر المفرو�س 

رئي���س  بذله��ا  الت��ي  الجه���د  ومتابع��ة  عليه��م، 

الجمه�رية العماد مي�شال �شليمان في هذا المجال، 

وكذلك العمل على تهيئة ظروف ع�دة الم�شتثمرين 

ورج��ال الأعم��ال الع��رب والخليجيين اإل��ى لبنان، 

ل�ن ت�ظيف  خ�ش��ش��ا اأّن الق�شم الكبير منه��م يف�شّ

ر�شاميلهم في لبنان”، م�شيفًا “من خالل ت�ا�شلي 

وات�شالت��ي م��ع الق�ش��م الكبي��ر م��ن الم�شتثمري��ن 

ورج��ال الأعمال العرب، اأ�شتطيع اأن اأجزم باأّن لدى 

ه���ؤلء الرغب��ة ال�شادق��ة بال�شتثم��ار ف��ي لبنان، 

علم��ًا اأّن م�شاركاته��م الدائمة ف��ي الم�ؤتمرات التي 

ت�شت�شيفه��ا العا�شمة بيروت، على رغم التحذيرات 

بعدم ال�شفر اإلى لبنان، اأكبر برهان على هذا الأمر«.

واأو�ش��ح اأن “تك��رار الحديث ب�شلبي��ة وبما ي�شيع 

الخ���ف ح�ل اأو�ش��اع القت�شاد اللبنان��ي واإظهاره 

بمظهر ال�شعف ه� الذي يلحق ال�شرر بهذا القت�شاد، 

والمطل���ب ت�شاف��ر جه�د الجمي��ع، من اأج��ل ت�فير 

المن��اخ ال�شتثم��اري المالئ��م للم�شتثمري��ن الع��رب 

والخليجيي��ن والأجان��ب”، داعي��ًا ف��ي ه��ذا المجال 

“الق�ى ال�شيا�شية، اإلى اإبعاد القت�شاد اللبناني قدر 
الم�شتط��اع، عن التجاذبات القائمة، وف�شل ال�شيا�شة 

ع��ن القت�ش��اد، وتاأمين الح��د الأدنى م��ن ال�شتقرار 

الأمن��ي وال�شيا�ش��ي، مم��ا �شي���ؤدي اإل��ى تعزي��ز ثق��ة 

الم�شتثمري��ن اللبنانيي��ن والع��رب والأجانب بلبنان، 

الأم��ر الذي م��ن �شاأن��ه، تن�شيط العجل��ة القت�شادية، 

ورف��ع مع��ّدل ال�شتثم��ارات وزيادة مداخي��ل خزينة 

الدول��ة، مم��ا ي�شاعد ف��ي الحد م��ن البطال��ة وت�فير 

المزيد من فر�س العمل لل�شباب اللبناني«.

ار: “اإننا لم ولن نفقد الأمل باإمكانات  وقال الق�شّ

بلدن��ا، ول بمحبة ودعم الأخ�ة الع��رب، الذين مثلما 

ل��م يتخّل���ا ع��ن لبنان ف��ي ال�شاب��ق، لن يتخّل���ا عنه 

الي���م في ظل ه��ذه الظ��روف التي يمر فيه��ا، والتي 

تحّت��م التالق��ي، في ما بي��ن اللبنانيي��ن المحك�مين 

بالح���ار، لمعالج��ة الخالف��ات ال�شيا�شي��ة الراهن��ة، 

ولأج��ل ذلك ل ب��ّد على جمي��ع الق���ى ال�شيا�شية في 

الم�الة والمعار�ش��ة، مالقاة رئي�س الجمه�رية، في 

الجه���د الت��ي يبذله��ا لتحقيق ه��ذا الح���ار وتاأمين 

التالق��ي بي��ن اللبنانيين، بعي��داً عن و�ش��ع ال�شروط 

وال�شروط الم�شادة، الأمر الذي من �شاأنه تنفي�س حّدة 

الحتقان الداخلي، وتجنيب لبنان ارتدادات الأزمات 

الخارجية«.

�لمنتدى �لتح�صيري لدورة �لقمة �لتنموية

يدعو �لعمل �القت�صادي �لعربي للنهو�ص من �صباته
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من �شهر الى �شهر

% لمدة 50 يومًا«: عبود يطلق حملة »50 

�لهدف خلق �أجو�ء �إيجابية وتحريك �القت�صاد

اأطلق وزير ال�شياحة فادي عب�د في م�ؤتمر �شحافي، بدء حملة “50 في المئة لمدة 50 ي�مًا في القطاعات 

ال�شياحي��ة” ف��ي ح�ش���ر عدد من ممثل��ي تلك النقاب��ات، معتبرا ان “ه��ذه الخط�ة ل تكتمل م��ن دون م�اكبة 

الع��الم له��ا ول تحقق النجاح م��ن دون ايمانه بها”، وقال: “اللبناني�ن �شئم�ا م��ن التب�شير الت�شاوؤمي، لكننا 

ن�ؤك��د ان لبن��ان لم ينتِه وال�شحكة �شتبقى ترت�شم على وج�ه اللبنانيين على رغم ال�شع�بات القت�شادية التي 

 بها وطنهم«.
ّ
يمر

وق��ال ان الحملة ته��دف الى خلق اأج�اء ايجابية وتحري��ك الدورة القت�شادية ومج��يء ال�شائح الى لبنان 

 تبداأ الرزمة 
ّ
باأ�شعار معق�لة وتناف�شية، وهناك رزمات اأُعّدت بهذا الخ�ش��س، اختيارية لأننا بلد اقت�شادي حر

ف��ي الخلي��ج اعتب��اراً م��ن 350 دولراً اميركيًا بما فيه��ا تذكرة ال�شف��ر والإقامة في فن��ادق، و650 دولراً 

م��ن اوروب��ا و2100 من ال�ليات المتح��دة. وهذه الرزمة ت�شارك فيها �شركة طي��ران ال�شرق الو�شط والفنادق 

ال�شا�شي��ة و�شركات تاأجير ال�شيارات، اما بالن�شب��ة الى المطاعم فقد واكبت هذه الرزمة عبر عرو�شات خا�شة 

بها تتناول ال�شعار وغيرها من التقديمات، اما المحال التجارية فقّدم البع�س منها ح�ش�مات تتجاوز ال� 50 

في المئة.

تتمّي��ز هذه الحملة بمجم�عة من العر�س المميز من ال��دول العربية والوروبية كافة التي عر�شتها المدير 

الع��ام لل�شياح��ة ندى ال�شردوك ويمكن الإط��الع عليها على م�قع وزارة ال�شياحة وم�ق��ع �شركة طيران ال�شرق 

الو�شط. ت�شتمر الحملة من 8 كان�ن الثاني الجاري حتى 28 �شباط المقبل،

ث��م تح��دث نقيب اأ�شحاب مكات��ب ال�شفر وال�شياحة ج��ان عب�د، فاأك��د ان “لبنان �شيبقى منتج��ًا �شياحيًا 

 نقابة ا�شحاب المطاعم والمقاهي والمالهي ط�ني 
ّ
بامتياز وم�ج�دا على الخارطة ال�شياحية”. اما امين �شر

رامي فاأعلن من جهته، م�شاركة المطاعم في هذه الحملة عبر رزمة مخ�ش�شة بال�شعار والتقديمات المختلفة.

بعد ذلك رّد عب�د على ا�شئلة ال�شحافيين، فاأكد ان هذه الحملة جاءت بناًء على رغبة النقابات والم�ؤ�ش�شات 

ال�شياحية، وعلى رغم اإقفال عدد من المطاعم، فهناك مطاعم جديدة فتحت اب�ابها، وبالتالي ات�شاءل لم�شلحة 

َم��ن التروي��ج بان لبنان منه��ار �شياحيا واقت�شادي��ا؟ الحك�مات تتغّي��ر لكن ل يج�ز ان ن�ش��ّ�ق هذه ال�ش�رة 

الت�شاوؤمية.

وع��ن نيت��ه زيارة ال�شع�دية وع��دد من دول الخلي��ج، قال عب�د: جّددن��ا طلبنا زيارة ال��دول الخليجية مع 

الم�ش�ؤولين المنيين لت��شيح هذا الم��ش�ع. طلبت زيارة ال�شع�دية ولقيت تجاوبا كما المارات العربية.

قطاع �لفنادق �إلى 

�نحد�ر خطير

قطاع الفنادق وال�صياحة في لبنان 

يمرّ باأزم���ة خطي���رة اإذ تقفل فنادق 

مهّم���ة اأبوابه���ا مث���ل االأكروبولي�س 

و�صانت�ص���وري ب���ارك ف���ي الك�صليك، 

وبع�صه���ا االآخر عل���ى �صفير الهاوية 

كالغران���د هيلز في برمانا اّلذي اأغلق 

جزئيًّا اأبوابه. فاأين اأنتم اأّيها ال�ّصّياح 

الو�صع �صعب  واالأوروّبّي���ون؟  العرب 

وق���د ت�صطر العديد م���ن الموؤ�ص�صات 

الحّد من تكاليفها ب�صكل كبير بما في 

ذلك اأجور موّظفيها.

وراأى ال�ّصّي���د بي���ار اأ�صق���ر رئي�س 

اتح���اد اأ�صحاب الفن���ادق في لبنان، 

في مقابلة له مع جريدة “لوريان لو 

جور”، اأّن االأمور لن تتح�ّصن في عام 

2013 واأّن اإغالق العديد من الفنادق 
�صيت�صاعف. اإّنها الم���رّة االأولى اّلتي 

يمرّ فيها قطاع ال�ّصياحة باأزمة جّدّية 

وخطيرة!!!

هنالك خبراء اقت�صادّيون يالحظون 

اأّن ع���ام 2012 كان االأ�صواأ في قطاع 

ال�صياحة منذ نهاية الحرب االأهلية... 

لقد عانت ال�ّصياح���ة اللّبنانّية كثيًرا 

من اال�صتباكات الم�صلّحة والمظاهرات 

وعملّيات الخطف والعنف من جميع 

االأنواع، كم���ا وت�صرّرت جدًّا من حظر 

وتكرار تحذيرات دول الخليج العربية 

لرعاياه���ا م���ن ال�ّصفر اإل���ى لبنان... 

فكيف لنا اأن ننع�س القطاع ال�صياحي 

اّلذي  المري�س  االإن�صان  ، هذا 
ّ
اللّبناني

و�صل���ت ن�صب���ة اأ�صغ���ال فنادقه اإلى 

٪35.1 في ت�صرين الّثاني 2012 اأي 

بانخفا�س ن�صبته ٪47.2 مقارنة بما 

�صبق وهو اأدنى الم�صتويات الم�صّجلة 

منذ اأّيار 2008!

تاب��ع وزيرا ال�شناعة فريج �شاب�نجيان والزراعة ح�شين الحاج ح�شن في اجتماع 

عق��د، في وزارة ال�شناع��ة، التن�شيق بين اأجهزة ال�زارتي��ن الم�ش�ؤولة عن �شالمة الغذاء، 

وتفعي��ل اآلي��ات العمل الم�شترك. واأو�ش��ح �شاب�نجيان بعد الجتم��اع الذي �شّم المدير 

الع��ام ل���زارة ال�شناع��ة دان��ي جدع���ن والمدي��ر الع��ام ل���زارة الزراعة ل�ي���س لح�د 

والم�ش�ؤولي��ن ف��ي ال�زارتي��ن، اأن الجتم��اع “يدخ��ل ف��ي اإط��ار التع��اون الم�شتمر بين 

ال�زارتي��ن، ونحن مع تكثي��ف اللقاءات لمتابعة الأم�ر المرتبط��ة بال�زارتين، وحلحلة 

الأم�ر العالقة”، م�شيراً اإلى اأن “هناك عماًل م�شتركًا بين فريقي عمل ال�زارتين يحتاج 

اإل��ى تفعيل وو�شع ق�اعد تنظيمية ل��ه لتاأتي النتائج اأكثر فاعلية”. وقال: “لقد اتخذنا 

ق��رارات م�شتركة تتعلق بحماية �شالمة الغذاء وهي تحت��اج اإلى متابعة دائمة ومراقبة 

دورية وتق�م اأجهزة ال�زارتين بدورها الكامل على هذا ال�شعيد«.

اأ�ش��اف “نحن �ش��د اأي تهاون في كل م��ا يتعلق بالأمن الغذائ��ي و�شحة الم�اطن 

و�شالمت��ه. ونح��ن حري�ش���ن م��ع ال�شناعيي��ن عل��ى تاأمي��ن الإنت��اج الغذائ��ي بح�شب 

الم�ا�شف��ات اللبنانية والعالمية كي يك�ن الم�شتهلك مطمئنًا اإلى ما ياأكله، وكي يك�ن 

ت�شدي��ر ال�شناع��ات الغذائي��ة مي�ش��راً ول ع�ائق امامه«. ولف��ت النتباه اإل��ى اأنه “عند 

الإنت��اج ف��ي اأي مرحل��ة اأو اأي قط��اع، تق��ع م�شاكل وي�اج��ه الم�شنع �شع�ب��ات، لذلك 

نق���م ب��كل ما يلزم لتف��ادي هذه ال�شع�ب��ات، والعم��ل م�شتمر بي��ن ال�زارتين ل�شمان 

�شالم��ة الغذاء ف��ي لبنان«. من جهته، اأو�شح الحاج ح�شن اأن “هذا الجتماع ه� الثاني 

م��ع ال�زي��ر �شاب�نجي��ان وفريق عمله، بهدف رف��ع م�شت�ى التن�شي��ق والتعاون في ما 

يتعلق بم�شانع الغذاء والم�شتقات النباتية والحي�انية، وذلك لتط�ير القطاع ال�شناعي 

الغذائ��ي، ورف��ع م�شت�ى الج�دة فيه وتاأمين �شالمة الغ��ذاء«. واأ�شار اإلى اأنه “في لبنان 

نح��� 1500 م�شنع في القطاع الغذائ��ي م�شرح عنه، وهناك نح� 4000 من�شاأة تعمل 

ف��ي ه��ذا القطاع”. وقال: “نق�م بتط�ير الم�ا�شفات الت��ي ترعى هذا القطاع بالتعاون 

م��ع جمعية ال�شناعيين ونقابة ال�شناعات الغذائي��ة و�ش�ًل اإلى و�شع معايير واعتماد 

الي��زو والها�شي��ب«. ولم ينكر الحاج ح�شن “وج�د ثغرات”، لك��ن “ال��شع الي�م اأف�شل 

بكثير مما ي�شاع في الكثير من الأحيان بف�شل تعاون القطاع الخا�س وفرق العمل في 

وزارت��ي ال�شناعة والزراعة التي تق�م بدورها التام في المناطق اللبنانية، انطالقًا من 

ركائ��ز معروفة وهي ان ال�زارة هي الت��ي تمنح الترخي�س، ووزارتا ال�شناعة والزراعة 

تق�م��ان بالك�ش��ف ال�شحي لتق���م الزراعة بالت�شجي��ل ال�شحي واإعط��اء الرقم ال�شحي 

المطل���ب”، م�شيف��ًا “الهدف ه� النته��اء من مرحلة اإعطاء رقم �شح��ي لكل الم�شانع 

الت��ي تنت��ج الغ��ذاء ك��ي نبا�شر العمل ف��ي المرحل��ة التالية وه��ي الأهم والت��ي ت�شترط 

م�ا�شفات اليزو والها�شب على كل الم�شانع وه� هدف يجب اأن ن�شل اإليه«.

عبود خالل اطالقه الحملة

وزير� �ل�صناعة و�لزر�عة: تن�صيق لـ »حلحلة �الأمور �لعالقة« حول �صالمة �لغذ�ء

»Olio Del Libano« 3 �آالف مز�رع ي�صتفيدون من
�لحاج ح�صن: م�صروع ثاٍن لدعم زيت �لزيتون 

ك��ّرم وزي��ر الزراع��ة ح�شي��ن الح��اج ح�ش��ن، مدي��ر م�ش��روع “الدع��م القت�ش��ادي 

والجتماع��ي لمنتج��ي الزيت�ن في المناطق الفقيرة في لبن��ان” اأنريك� اآززوني، م�ؤكدا 

 Olio Del ف��ي حفل اأقي��م في ال���زارة بمنا�شبة خت��ام الم�شروع ال��ذي ا�شتهر با�ش��م

Libano، »عمق التعاون بين لبنان وايطاليا«. كما اأعلن الحاج ح�شن، عن “م�شروع 
ث��ان لدع��م زيت الزيت���ن” بالإ�شافة اإلى “وج�د ع��دد كبير من الم�شاري��ع التي نفذت 

اأو يت��م تنفيذه��ا حاليا ف��ي مجال الإح�شاء الزراع��ي، الت�ش�يق وتط�ي��ر البنى التحتية 

الزراعي��ة والبطاط��ا وال�شي��د البح��ري ومكافح��ة مر���س الفيت�بالزما عل��ى الل�زيات 

وتط�ير انتاج البذور وال�شت�ل بتم�يل من الحك���مة اليطالية وبالتعاون مع منظمات 

غي��ر حك�مي��ة وال���  ICu”. وو�ش��ل ع��دد المزارعي��ن الم�شتفيدي��ن من الم�ش��روع اإلى 

اأكث��ر م��ن 3 اآلف م��زارع، كما ت��م تنظيم 250 ور�ش��ة عمل و72 ور�ش��ة تدريب حقلية، 

بالإ�شاف��ة اإلى ال��دورات الر�شادية في مختل��ف المناطق. و�شهد حف��ل التكريم ال�زيرة 

ال�شابق��ة وف��اء ال�شيقة حمزة، ممثلة ال�شفي��ر اليطالي في لبن��ان جي��شيبي م�رابيت�، 

بالم��ا دامبروزي�، مدير ايام باري )Iam bari( الدكت�ر ك�زيم� ل�شيريني�ل، ومدير 

مكتب التعاون اليطالي في لبنان غ�يدو بينيفيت�، ممثل الحك�مة اليطالية في المركز 

الدول��ي للدرا�ش��ات الزراعي��ة العلي��ا المت��شطية جيان��ي ب�ن���يني، اأمين ع��ام المجل�س 

ال�طن��ي للبح�����ث العلمية الدكت�ر معين حمزة. وفي م�ؤتم��ر �شحافي عقد على هام�س 

حف��ل التكريم، عر�س الحاج ح�شن ملخ�ش��ا عن الم�شاريع التي يتم تنفيذها بتم�يل من 

مكتب التعاون اليطالي في لبنان، بالتعاون مع المنظمات الحك�مية وغير الحك�مية، 

“خ�ش��ش��ا اأن الم�ش��روع الذي اختتم اأعماله، تم تنفيذه على مدى ثالث �شن�ات و�شاهم 
ف��ي تط�ي��ر العديد م��ن القطاعات الزراعي��ة ول�شيما قط��اع الزيت���ن«. وبعدما عر�س 

اآززون��ي عمل الم�ش��روع، اأ�شار ل�شيريني���ل اإلى “وج�د المزيد م��ن الم�شاريع والبرامج 

الم�شتقبلي��ة لال�شتم��رار ف��ي الم�شاهم��ة بتط�ي��ر القط��اع الزراعي في لبن��ان”. ولحظ 

ب�نين��ي “اأن ال�شعبين اليطال��ي واللبناني قريبان ولديهما قدرة عل��ى التفاهم وتنفيذ 

م�شاري��ع ح�شي��ة نجحت في تطبيقها عل��ى الأر�س«. واألقى بينيفيت� كلم��ة با�شم ال�شفير 

اليطالي، فتحدث عن الم�شروع وعن انتاج زيت الزيت�ن وانعكا�س الم�شروع على القطاع، 

وم�شاهمته في مكافحة الفقر. واعتبر اأن زيت الزيت�ن “ه� الذهب الأخ�شر للبنان«.
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هكذا ن�شاطات غائبة«. 

وتابع: “اإيمانا منا باأن الثقافة ركن اأ�شا�شي في 

مجتمعاتن��ا، كان ل ب��د لن��ا اأن نعمل بق��در الإمكان 

لجعل الثقاف��ة والفن بمتناول اأكثر ع��دد من الأفراد 

والمجتمع��ات الت��ي تحيط بنا. فق��د اأقيمت معار�س 

“جب��ل” ال�شابق��ة في مناطق لبناني��ة مختلفة مثل 
طرابل���س، بيروت، �شيدا، ذوق مكاي��ل، زحلة، عاليه 

والجديدة لت�شل الى اأكثر عدد من اللبنانيين، فنانين 

وفنانات منهم وم�شجعين للفن على حد �ش�اء«. 

وقال: “في عام 2013، �شيطل معر�س “جبل” 

م��ن جديد من 8 الى 12 اأي��ار، في فندق “ل�غراي” 

ثالثي��ن  م��ن  اأكث��ر  لأعم��ال  عر���س  �شيت��م  حي��ث 

فنان��ا وفنان��ة تح��ت اإ�ش��راف لجنة “جب��ل” الفنية 

المتخ�ش�شة في مجال الفن المعا�شر والتي �شتق�م 

خالل الفترة الممت��دة حتى 30 اآذار باختيار اأف�شل 

الأعمال واأكثرها اإبداعا وتاألقا«.

من �لعام 1998 و�إلى 2013

معر�ص »جبل« يتجدد مع فرن�صبنك

اأطل��ق رئي���س مجل���س اإدارة “فرن�شبنك” عدنان 

الق�ش��ار، ف��ي م�ؤتم��ر �شحاف��ي، معر���س “جب��ل” 

2013، في قاع��ة المقر الرئي�شي للم�شرف. ح�شر 
الم�ؤتم��ر رئي�شة دائ��رة الت�ش�يق والإع��الم والإعالم 

داني��ا الق�ش��ار، الم�شت�ش��ارة الفني��ة لفرن�شبن��ك ل�ر 

دوه�تفي��ل، المدير الفني با�شكال اوديل ا�شافة الى 

فاعلي��ات اقت�شادي��ة واجتماعي��ة واإعالمية وفنية 

ومهتمين. 

“ان  الق�ش��ار  اأعل��ن  بع��د ترحيب��ه بالح�ش���ر، 

فري��دة  مب��ادرة  يعتب��ر  “جب��ل” 2013  معر���س 

لفرن�شبن��ك ته��دف الى ت�شجيع ون�ش��ر الثقافة والفن 

ف��ي لبنان، ول �شيم��ا الفن المعا�ش��ر اللبناني مثل 

الر�ش��م والنح��ت، اإ�شاف��ة ال��ى الفيدي��� والت�ش�ي��ر 

الف�ت�غرافي«. 

ا�ش��اف: “ان مب��ادرة معر���س “جب��ل” لي�ش��ت 

وليدة الي�م، فهي ا�شتمرارية لمبادرات مماثلة قمنا 

بها في ال�شابق وكان فرن�شبنك قداأطلق اأول معر�س 

ل�”جب��ل” عام 1998 كمب��ادرة فريدة م��ن ن�عها 

تق�م بها م�ؤ�ش�ش��ة خا�شة على هذا ال�شعيد ال�طني 

والفن��ي، بعد اأن كان لبنان ق��د عا�س ظروفا �شعبة 

ناتجة من الأحداث الم�ؤلمة التي ع�شفت بالبالد اإثر 

الح��رب الداخلية التي ع�شناه��ا والتي كانت خاللها 

من �شهر الى �شهر

... ولّم��ا كان��ت ال�شناع��ة ه��ي المفت��اح م��ن اأجل 

ال��ش���ل اإل��ى هذا اله��دف ، وبم��ا اأننا كّنا م��ن الن�ع 

الذي ل ير�شى 

عن التمّيز والريادة بديال ، كان ل بّد لنا من اإيجاد 

�شرك��ة تلب��ي طم�حاتنا من حي��ث الج���دة والن�عية 

العالية.

ل��ذا كانت “اأيت��ك” اأي �شركة التقني��ات ال�شناعية 

الت��ي ولدت م��ن اأجل تلبية تلك الحاجي��ات. وذلك كله 

بف�شل 

فريق عمل متناغم من راأ���س الهرم ممثال بالمدير 

الع��ام “جاد ج���رج وهبه” ذل��ك الرج��ل الديناميكي 

الذي ل 

ي��ّكل ول يّم��ل وا�شع��ا ي��ده بي��د كل فرد م��ن اجل 

ال��ش���ل اإل��ى الغاي��ة المن�ش���دة األ وه��ي “ال�شناعة 

التكن�ل�جية 

الحديثة”.

ولنكم��ل ريادتنا ل��م نكتف بذلك ب��ل رحنا نتطلع 

�ش���ب رياديي��ن ف��ي ه��ذا المج��ال ، فكان��ت األمانيا 

الم�شه�د لها 

بتف���ق �شناعتها وج���دة تقنيته��ا وجهة ومحط 

اأنظارن��ا لقتحام ه��ذا المدمار التكن�ل�ج��ي المتقّدم. 

لذا كان تعاملنا 

مع اأكبر �شركاتها ك “beckhoff” و�ش�اها. 

ف “beckhoff” ه��ي �شرك��ة األمانية رائدة في 

عال��م التقانيات ال�شناعية والأتمت��ة المتط�رة بحيث 

تنقلك بكب�شة

زر م��ن عالم اإل��ى اآخر م��ن خالل ا�شتخ��دام تقنية 

التحّكم المّدعم بالحا�ش��ب فت�فر بذلك حل�ل مفت�حة 

و�شاملة  

لمعظ��م المج��الت ال�شناعي��ة قابل��ة للتط�ير من 

كل الن�اح��ي. اإلى جانب اأجه��زة الكمبي�تر ال�شناعية، 

 Twin“ ف�ش��ال ع��ن تقني��ة برام��ج الت�شغي��ل الآل��ي

Cat” ال��ذي يفر���س �شيط��رة كاملة عل��ى اأية مهمة 
تتعلق بتعقيد 

الح��شبة والأداء.

م��ن اأج��ل كل ذل��ك ، ارتاأينا وبالم�شارك��ة مع تلك 

ال�شرك��ة المتمّي��زة فع��ال وم�شم�ن��ا ت�قي��ع اتفاقي��ة 

ح�شرية معا

للعمل بجّد ون�شاط على ت�شجيع منتجها من خالل:

-اإن�شاء غرفة للتدليل على مفه�م العمل التجريبي. 

-التدريب الدوري 

-الدعم الكامل. 

اآملين بذل��ك اأن نك�ن من الذين يحلم�ن فيفعل�ن. 

في�شاهم�ن بذلك في اإعالء �شاأن ال�شناعة وبالتالي 

 ينه�ش�ن ببلدهم نح� التطّ�ر والتقّدم.

»�أيتك« للتقنيات �ل�صناعية  

معًا لمجتمع �أف�صل.. �صويًا لوطن �أرقى
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من �شهر الى �شهر

لقاء �قت�صادي لبناني ـ قبر�صي يبحث تنمية �لتعاون

نحا�ص يدعو �إلى ت�صهيالت تخلق قيمة م�صافة

جبل لبنان ي�صتحوذ على �لح�صة �الأكبر يليه �لجنوب

% % ومعامالت �لبيع 10,44  تر�جع م�صاحات �لبناء 12,27 
المرّخ�ش��ة بن�شب��ة  البن��اء   تراجع��ت م�شاح��ات 

12،27 ف��ي المئ��ة عل��ى �شعي��د �شن�ي، حت��ى �شهر 
ت�شري��ن الثان��ي م��ن الع��ام 2012، وف��ق اح�شاءات 

البح��اث  وح��دة  تن�ش��ر  الت��ي  المهند�شي��ن،  نقاب��ة 

القت�شادية في بنك العتماد اللبناني ملخ�شًا عنها. 

وتعك���س حرك��ة الطل��ب على رخ���س البن��اء م�شت�ى 

العر���س في القطاع العقاري. م��ن جهة ثانية �شهدت 

اي�ش��ًا معام��الت المبي��ع العقارّي��ة تراجع��ًا بن�شب��ة 

10،44 ف��ي المئ��ة عل��ى �شعي��د �شن�ّي حت��ى �شهر 
ت�شرين الثاني 2012.

ف��ي  المرّخ�ش��ة  البن��اء  م�شاح��ات  اح�ش��اءات 

لبن��ان، انخف�ش��ت اإلى 873،429 مت��راً مرّبعًا خالل 

�شه��ر ت�شري��ن الثان��ي م��ن الع��ام 2012 مقارنًة مع 

1.006،446 مت��راً مرّبع��ًا ف��ي �شهر ت�شري��ن الأّول 
و902،697 مت��راً مرّبع��ًا ف��ي �شه��ر ت�شري��ن الثاني 

، فقد �شّجلت م�شاحات 
ٍّ
2011 . اأّما على �شعيٍد تراكمي

البن��اء المرّخ�شة تراجعًا بن�شب��ة 12،217 في المئة 

على �شعيٍد �شن�يٍّ اإلى 10،922،737متراً مرّبعًا مع 

نهاي��ة �شه��ر ت�شرين الثاني من الع��ام 2012، مقابل 

12،450،703 مت��راً مرّبعًا خالل الفترة نف�شها من 
العام 2011 و13،507،564 متراً مرّبعًا حتى �شهر 

ت�شرين الثاني من العام 2010.

اأّم��ا بالن�شبة للت�زي��ع الجغرافي لرخ���س البناء، 

فق��د احتّل��ت محافظ��ة جب��ل لبن��ان ال�ش��دارة لجهة 

م�شاح��ات البناء المرّخ�شة حيث بلغت 6،388،468 

مت��راً مرّبعًا وما ن�شبته 58،49 في المئة خالل الأحد 

ع�شر �شهراً الأول��ى من العام الما�شي، تلتها محافظة 

الجن�ب بم�شاح��ة مقدارها 1،369،583 متراً مرّبعًا 

وم��ا ن�شبت��ه 12،54 ف��ي المئ��ة والبق��اع بم�شاح��ة 

ن�شبت��ه  وم��ا  مرّبع��ًا  مت��راً   1،191،707 مقداره��ا 

10،91 ف��ي المئ��ة وبيروت بم�شاح��ة 1،000،004 
امت��ار مربعة وما ن�شبته 9،16 في المئة، ويع�د ذلك 

ب�ش��كل رئي�شي اإل��ى تح�يل وجه��ة ال�شتثمار من قبل 

الم�شتثمري��ن العقاريين، ترافقًا مع الزيادة في الطلب 

عل��ى ال�حدات ال�شكنّي��ة في مناطق اأق��ّل كلفة لل�شكن 

في ظّل الرتفاع غي��ر الم�شب�ق في الأ�شعار العقارّية 

ف��ي العا�شمة بي��روت. وتجدر الإ�شارة ال��ى اأّن اأرقام 

محافظة ال�شمال ل تت�شّمن الرخ�س المعطاة من قبل 

نقاب��ة المهند�شين في ال�شمال. وقد حافظت العا�شمة 

بيروت على اأعل��ى معّدل ا�شتثم��ار للرخ�شة ال�احدة، 

فالم�شاحة الت��ي تبلغ ملي�ن متر مربع تقريبا حازت 

على 908 رخ���س، بمعدل و�شطي 1،101 متر مرّبع 

للرخ�ش��ة، تبعته��ا محافظ��ة جب��ل لبن��ان با�شتثمار 

م�شاح��ة تبل��غ �شتة ماليي��ن و388 الف��ًا و468 متراً 

مربع��ًا م�زعة على �شبعة اآلف و584 رخ�شة بمعدل 

842 مترا مربعا للرخ�شة ال�احدة، وتبلغ الم�شاحات 
المرخ�ش��ة ف��ي محافظ��ة ال�شم��ال 138 الف��ا و530 

مت��را مربعا م�زعة عل��ى 184 رخ�شة بمعدل و�شطي 

753مت��را مرّبع��ا، وتبل��غ الم�شاح��ات المرخ�شة في 
محافظ��ة البق��اع ملي�ن��ا و191 الف��ا و707 امت��ار 

مربع��ة، م�زع��ة عل��ى 1718 رخ�ش��ة بمع��دل 694 

مت��را مرّبع��ا للرخ�ش��ة ال�اح��دة، وفي الجن���ب تبلغ 

الم�شاح��ات المرخ�شة ملي�نا و369 الفا و583 مترا 

مربع��ا، بمع��دل و�شط��ي 557 مترا مربع��ا للرخ�شة، 

وتبل��غ الم�شاح��ات المرخ�ش��ة في محافظ��ة النبطية 

834 الف��ا و445 مت��را مربع��ا م�زع��ة على 1839 
رخ�شة بمعدل 454 مترا مربعا للرخ�شة ال�احدة.

و�شه��د القط��اع العق��اري تراجع��ًا ف��ي معامالت 

المبي��ع العقارّية بن�شبة 10،44 في المئة على �شعيد 

�شن�ّي اإلى 65،562 معاملة حتى �شهر ت�شرين الثاني 

2012، لكنه �شه��د تح�ّشنًا خج�ًل خالل �شهر ت�شرين 
الثان��ي من العام 2012 مع ارتفاع عدد المعامالت 

العقارّي��ة اإل��ى 6481 معامل��ة مقارن��ًة م��ع 6460 

معام��الت خالل �شه��ر ت�شرين الأّول. اأّم��ا على �شعيد 

تراكمي، فقد انخف�س عدد المعامالت العقارّية بن�شبة 

10،44 في المئة مع نهاية الأ�شهر الأحد ع�شر الأولى 

م��ن الع��ام 2012 مقارن��ًة م��ع 73207 معام��الت 

عقارّية �شّجلت خالل الفترة نف�شها من العام 2011.

م��ن ناحي��ة اأخ��رى، ارتفع��ت قيم��ة المعام��الت 

العقارّي��ة بن�شب��ة 11،90 خالل �شه��ر ت�شرين الثاني 

2012 اإلى 940 ملي�ن دولر اميركي، مقابل 840 
ملي�ن��ًا خالل ت�شري��ن الول. اما عل��ى �شعيد �شن�ي، 

فق��د زادت قيم��ة المعام��الت العقارّي��ة بن�شبة 5،86 

ف��ي المئ��ة اإلى 8 ملي��ارات و110 ماليي��ن دولر مع 

نهاي��ة �شهر ت�شرين الثاني من العام 2012 مقابل 7 

ملي��ارات و660 ملي�ن دولر خالل الفترة نف�شها من 

الع��ام 2011. وق��د ارتفعت قيمة المعامل��ة العقارّية 

ال�احدة اإلى 123،681 دولراً من 104،578 دولر 

ف��ي الفت��رة نف�شها من الع��ام 2011. وتجدر ال�شارة 

ة الأجان��ب من عملّيات  ف��ي هذا ال�شياق اإل��ى اأّن ح�شّ

البي��ع قد ارتفع��ت اإل��ى 1،83 في المئة م��ن مجم�ع 

عملّيات البيع العقارّية، من 1،82 في المئة، كما في 

نهاي��ة �شهر ت�شرين الأّول و1،74 في المئة حتى �شهر 

ت�شرين الثاني من العام 2011.

العقارّي��ة  المعامل��ة  اأّم��ا لجّه��ة مت��ّش��ط قيم��ة 

ال�اح��دة لمدين��ة بي��روت، فق��د ارتف��ع ه��ذا الأخي��ر 

ف��ي  دولر   456،136 م��ن  دولر   543،032 اإل��ى 

نهاي��ة الع��ام 2011. ف��ي المقاب��ل، تح�ّش��ن مت��ّشط 

قيم��ة المعامل��ة العقارّي��ة ال�احدة ف��ي منطقة المتن 

وك�شروان اإلى 185،466 دولر و 119،266 دولراً 

بالتتالي مقابل 170،953 دولراً و97،487 دولراً 

في العام 2011 كله.

نظم��ت غرفة التج��ارة وال�شناع��ة والزراعة في 

بي��روت وجب��ل لبن��ان بالتعاون مع �شف��ارة قبر�س 

ف��ي لبنان وغرف��ة التج��ارة وال�شناعة ف��ي قبر�س 

لق��اء اقت�شاديا لبنانيا قبر�شي��ا في فندق فيني�شيا، 

برعاي��ة رئي���س الجمه�ري��ة مي�شال �شليم��ان ممثال 

ب�زي��ر القت�شاد والتجارة نق�ل نحا�س، في ح�ش�ر 

ال�ف��د القت�شادي المرافق لرئي�س جمه�رية قبر�س 

كري�شت�فيا�س ديمتري���س وح�شد من روؤ�شاء وممثلي 

اعم��ال  ورج��ال  اللبناني��ة  القت�شادي��ة  الهيئ��ات 

لبنانيي��ن، ت��م خالل��ه بح��ث �شب��ل تنمي��ة التع��اون 

التجاري والقت�شادي بين البلدين.

الق��ى رئي�س “اتحاد غ��رف التج��ارة وال�شناعة 

والزراع��ة ف��ي لبن��ان” رئي�س “غرفة بي��روت وجبل 

لبن��ان” محمد �شقير كلمة تناول فيها العالقات بين 

البلدي��ن الجاري��ن، م�ؤكدا ت�ف��ر كل متطلبات تنمية 

هذه العالقات لتحقيق الم�شال��ح الم�شتركة ل �شيما 

في ظل وج�د المعرفة المتبادلة والقدرات الب�شرية”، 

واعتب��ر ان “ا�شتك�ش��اف المزي��د من الفر���س لزيادة 

التجارة البيني��ة وال�شتثمارات ف��ي كال البلدين ه� 

واج��ب وطني”، اآمال ان “ت�شاه��م الزيارة في القيام 

بخط�ات ملم��شة لتحقيق الهداف المرج�ة”.

ث��م تح��دث رئي���س الغرف��ة القبر�شي��ة فيديا�س 

بيليدي���س م�شيرا الى “المكان��ات القت�شادية التي 

تتمت��ع بها قبر���س لت�شجيع ال�شتثم��ار، ما يخ�لها 

ا�شتقط��اب روؤو���س ام���ال وي�شج��ع رج��ال العمال 

اللبنانيين على ال�شتثمار فيها”. وراأى ان “اكت�شاف 

الغ��از الطبيعي بكميات كبيرة ف��ي المياه القبر�شية 

يخ�له��ا لع��ب دور مركز ت�زي��ع للطاق��ة، لفتا الى 

امكان��ات تعاون كبيرة مع لبن��ان في مجال الطاقة 

بعد اكت�شاف الغاز في مياهه القليمية«.

ودع��ا نحا�س ال��ى “وج�ب تركي��ز الجه�د على 

تعزي��ز العالق��ات القت�شادية والتجاري��ة اللبنانية 

وت�شجي��ع  التج��ارة  ذل��ك  ف��ي  بم��ا  القبر�شي��ة   -

ال�شتثم��ار”. م�ش��ددا عل��ى “الح��د م��ن الج��راءات 

الت��ي تعرق��ل �شير العمال بين البلدي��ن بما في ذلك 

البيروقراطية والج��راءات القان�نية غير ال�شرورية 

وال��ى تقديم الت�شهي��الت التي تمك��ن م�ؤ�ش�شاتنا من 

خل��ق قيمة م�شافة باق��ل كلفة ممكن��ة”. واعتبر ان 

“ع�ش�ية لبنان وقبر�س في اتفاقيات م�شتركة مثل 
“التحاد من اجل المت��شط« كان من �شاأنها تعزيز 

�شيا�شتهم��ا الم�شترك��ة ف��ي القت�ش��اد والعالق��ات 

ال�شيا�شي��ة والجتماعية الثقافية واأتاحت لنا فر�شًا 

جديدة للتعاون«.

اأخي��راً ا�شار وزير التج��ارة وال�شناعة وال�شياحة 

القبر�ش��ي نيك�لي���س �شيليكي�ت���س با�ش��م الرئي���س 

القبر�شي، الى “نم� العالقات القبر�شية - اللبنانية 

في مختلف القطاع��ات التجارية والقت�شادية رغم 

الزم��ة العالمي��ة”، لفت��ًا ال��ى ان “اكت�ش��اف الغاز 

في المنطقة القت�شادي��ة القبر�شية الخال�شة اف�شح 

المجال في ت�شريع عقد اتفاقات ا�شتثمار مع �شركات 

نف��ط عالمي��ة ويمك��ن في ه��ذا ال�شياق التع��اون مع 

لبنان اأي�شًا بعد اكت�شاف كميات كبيرة من الغاز في 

�شرق المت��شط«.

مبـاراة بيـن 14 خّمـارة نبيـذ بقـاعـاً

تب��ارى اأكث��ر من 95 ف��ي المئة من م�شنعي النبيذ في لبنان، في تقدي��م اأف�شل اأ�شناف نبيذهم في 

لق��اء نظمت��ه وزارة الزراعة في »اأوتيل م�شابكي« في �شت�را. �شارك في اللقاء اأ�شحاب 14 خّمارة نبيذ في 

البق��اع الذي يعد المنتج الأول للنبيذ في لبنان، وذلك في اإطار التح�شيرات لإطالق »ي�م النبيذ اللبناني« 

ال��ذي �شيق��ام ف��ي فرن�شا في 16 اأيار 2013. مثّل ال�زارة مدير عام ال���زارة الدكت�ر ل�ي�س لح�د، وح�شر 

اللقاء الن�اب روبير غانم، اأمين وهبي و�شانت جنجنيان، وال�زير ال�شابق �شليم وردة ب�شفته اأحد م�شنعي 

النبيذ، والنائبان ال�شابقان �شليم ع�ن وفي�شل الداوود وح�شد من العاملين في قطاع النبيذ.

واأك��د لح���د في المنا�شبة على »اأول�ية الم�شي في �شيا�ش��ة وزارة الزراعة لدعم هذا القطاع، وال�ق�ف 

اإل��ى جانب��ه«، في حين لفت وردة النتباه اإلى »�شرورة اإلغاء ما يتم التح�شير له من ر�ش�م و�شرائب على 

ا�شتهالك النبيذ حر�شا على هذا القطاع«.
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من �شهر الى �شهر

تقرير »�لتوقعات �القت�صادية في �لعالم« لالأمم �لمتحدة

�لدردري: �لنمو في لبنان 1 % خالل 2013 

�إفتتاح معر�ص تكنولوجيا �لمعلومات

�صحناوي �أّكد ريادة لبنان في مجال �الت�صاالت

لالأم��م  ال�شن���ي  القت�ش��ادي  التقري��ر  اأرخ��ى 

“الحال��ة والت�قع��ات القت�شادي��ة ف��ي  المتح��دة: 

العالم في ع��ام 2013”«، ظالل قاتمة على الآفاق 

القت�شادي��ة ف��ي لبنان، ب�شب��ب الهدر و�ش���ء اإدارة 

المال العام، وتف�شي الف�شاد.

وح��ذر مدير اإدارة التنمية القت�شادية والع�لمة 

وكبير القت�شاديين في الإ�شك�ا د. عبداهلل الدردري 

عب��ر  من وق�ع لبنان ف��ي الرك�د الت�شخمي، ب�شبب 

ارتفاع معدلت الت�شخم، وتراجع النم� القت�شادي، 

م��شح��ا “اأن التقري��ر يت�قع ا�شتم��رار تراجع النم� 

في لبنان لل�شنة الثالثة على الت�الي، حيث �شجل في 

الع��ام 2011 ن�شبة 1 في المئ��ة، مقارنة مع 7 في 

المئ��ة في 2010، وفي العام 2012 ن�شبة 0،8 في 

المئ��ة، ويت�قع اأن يبقى النم� في حدود 1 في المئة 

في العام 2013«.

ا�شتم��رار ه��ذا  ال��دردري خ�شيت��ه م��ن  ويب��دي 

التراج��ع، داعي��ا الحك�م��ة اإل��ى القي��ام باإج��راءات 

�شريع��ة لإخراج البلد من الدوام��ة، عبر البتعاد عن 

�شيا�ش��ة التق�ش��ف المال��ي المحبط��ة والم�ؤدي��ة اإلى 

�شعف النم� وزيادة الدي�ن والبطالة، والتركيز على 

زيادة الإنفاق ال�شتثماري العام في قطاعات البنى 

التحتي��ة، وتح�شين المن��اخ ال�شتثماري، وما يتعلق 

بالقطاعات الجتماعية.

وراأى ال��دردري في م�ؤتم��ر �شحافي، في “بيت 

الأم��م المتحدة” في بي��روت، خالل اإط��الق التقرير 

ال�شن���ي، اأن��ه “لي���س �شحيح��ا الق�ل بع��دم وج�د 

ق��درة على زي��ادة الإنف��اق ال�شتثم��اري، وبالتالي 

التق�ش��ف �شرورة”، م��شحا اأن هن��اك اأم�ال طائلة 

يمكن ت�افره��ا اإذا ت�قف الهدر على الإنفاق الأمني 

والدف��اع ال��ذي يبل��غ �شعف��ي الإنف��اق عل��ى الغذاء 

والبنى التحتية، وتح�شين اإدارة المال العام، وتعزيز 

ال�شفافية.

االأثر االقت�سادي لالأزمة ال�سورية

ويلف��ت النتب��اه اإل��ى اأن الأزمة ال�ش�ري��ة اأثرت 

عل��ى دول الج���ار، ل �شيما لبن��ان والأردن والعراق 

وتركي��ا، ب�شب��ب فق��دان فر���س التج��ارة وتده���ر 

الأن�شطة القت�شادية في البلدان المعنية.

ويلح��ظ ال��دردري اأن الناتج الإجمال��ي المحلي 

ل�ش�ري��ا تقل���س من��ذ بداي��ة الأزمة ح�ال��ي 35 في 

المئ��ة، وفي حال ا�شتم��رار الأزمة �شي��زداد التقل�س 

18 ف��ي المئة في الع��ام 2013، محذرا من وق�ع 
خ�شائ��ر اقت�شادي��ة كبي��رة ب�شب��ب تدمي��ر المراف��ق 

النتاجية والبنى التحتي��ة وتده�ر ال��شع الأمني، 

اإ�شاف��ة اإل��ى العق�ب��ات القت�شادي��ة المفرو�ش��ة، 

اإذ ت�شب��ب الحظ��ر النفط��ي ف��ي خ�شارة ف��ي عائدات 

ال�ش��ادرات بما يقارب 4 باليين دولر، ما اأدى اإلى 

انخفا���س ف��ي الإي��رادات الحك�مية بنح��� 25 في 

المئة في العام 2012.

وي�شي��ر التقرير اإلى اأن تدفقات التجارة الثنائية 

بي��ن �ش�ري��ا وال��دول المج��اورة با�شتثن��اء لبنان، 

انخف�شت انخفا�شًا كبيراً، حيث ت�قف تقريبًا عب�ر 

الب�شائ��ع عب��ر الأرا�ش��ي ال�ش�ري��ة، وتح�لت حركة 

العب�ر اإلى طرق بديلة.

وي��ش��ح اأن لبنان والأردن تاأثرا من جراء رك�د 

الأن�شط��ة القت�شادي��ة العابرة للحدود م��ع �ش�ريا. 

وانخف�ش��ت كثي��راً ب�شب��ب الأزم��ة تدفق��ات روؤو�س 

الأم���ال وال�شياح��ة، وه��ي ع�ام��ل كان��ت اإلى وقت 

قريب تحرك الت��شع القت�شادي في البلدين.

نمو المنطقة العربية 3،6 %

ووفق��ا لتقدي��رات وت�قع��ات التقري��ر ال�شن���ي، 

ارتف��ع نم��� الناتج المحل��ي الإجمالي ف��ي المنطقة 

العربي��ة م��ن 2،2 في المئ��ة في الع��ام 2011 اإلى 

4،1 ف��ي المئ��ة ف��ي الع��ام 2012، ويرج��ع ذل��ك 
ب�شكل رئي�س اإلى حال��ة النم� القت�شادي الم�شتقرة 

لم�ش��دري النف��ط ف��ي المنطق��ة. ويت�ق��ع اأن ت�شجل 

ن�شبة النم� 3،6 ف��ي المئة في 2013. كما �شت�ؤدي 

حال��ة ا�شتق��رار اأ�شع��ار النف��ط اإلى م�ا�شل��ة ت��شيع 

الحي��ز المالي لم�شدري الطاق��ة الرئي�شين. في حين 

يت�قع اأن ت�شهد البلدان العربية غير الم�شدرة للنفط 

�شع�بات اقت�شادية متزايدة. كما يت�قع التقرير اأن 

ي�شتقر �شعر النفط الخام )برنت( على 105 دولرات 

للبرميل في العامين 2013 و2014.

ويلحظ التقرير اأن الأداء القت�شادي في المنطقة 

العربي��ة ق��د تباي��ن تباين��ا ملح�ظا بي��ن م�شدري 

الطاق��ة الرئي�شيي��ن والدول العربي��ة الأخرى. ففيما 

�شهدت معظ��م الدول الم�ش��درة للنفط نم���اً م�شتقراً 

مع تزايد ا�شتمرار الطلب المحلي عن طريق ال�شيا�شة 

المالي��ة النا�شط��ة، ف��اإن ع��دم ال�شتق��رار ال�شيا�شي 

الحال��ة  غيم��ت  ق��د  الجتماعي��ة  وال�شطراب��ات 

القت�شادية للبلدان العربية الأخرى، وخا�شة بلدان 

الم�شرق والمغرب العربي والبلدان الأقل نم�اً.

وي�ؤك��د التقرير وج�ب التدخ��ل لإ�شالح النق�س 

في تدفقات الم�ارد القت�شادية القائمة على ال�ش�ق 

البيني��ة عن طريق اإدراج اإ�شالح��ات في ال�شيا�شات 

والخط��ط العام��ة على الم�شت���ى الإقليم��ي. وتعتقد 

“الإ�شك�ا” اأن جه�د التكامل الإقليمي العربي يمكن 

بالتع��اون   Connect جمعي��ة  افتتح��ت 

الكاث�ليكي��ة  للمدار���س  العام��ة  الأمان��ة  م��ع 

و�شرك��ة Touch لالت�ش��الت، لل�شن��ة الرابعة 

عل��ى الت�الي، معر�س تكن�ل�جي��ا المعل�ماتية 

Connect- الترب�ي��ة  الم�ؤ�ش�ش��ات  ف��ي 

simplifying IT 2013، ف��ي مقر الأمانة 
العام��ة للمدار���س الكاث�ليكي��ة ف��ي بي��ت مري 

- عي��ن نج��م، برعاية وزي��ر الت�ش��الت نق�ل 

ال�شحناوي وح�ش�ره اإلى جانب العميد اأنط�ان 

ب�ش��ارة ممث��ال وزير الدفاع فاي��ز غ�شن، المدير 

العام ل���زارة التربية فادي ي��رق، الأمين العام 

للمدار�س الكاث�ليكية الأب بطر�س عازار، اأع�شاء 

الهيئ��ة التنفيذي��ة في الأمان��ة العامة وعدد من 

ممثل��ي المدار���س والأ�شات��ذة والم�ش�ؤولي��ن عن 

ال�شركات الم�شاركة.

افتتاح��ا تحدث الأب ع��ازار مرحبا بالح�ش�ر 

عل��ى  وحر�ش��ه  الرعاي��ة  ب�شاح��ب  ومن�ه��ا 

خ�ش��شي��ات النا���س و�شالمته��م. وق��ال: “ولذلك 

نحن مهتم�ن ب��اأن يك�ن هذا المعر�س م�شعفا لنا 

ليحقق ما قاله قدا�شة الباب��ا بنديكت��س ال�شاد�س 

ع�ش��ر ف��ي الإر�ش��اد الر�ش�ل��ي الكني�شة ف��ي ال�شرق 

الأو�ش��ط، اأي “اأن نتكل��م ب�ش���ت واح��د ف��ي �شاأن 

الق�شاي��ا الأخالقي��ة الكبي��رة المتعلق��ة بالحقيقة 

والأخالقي��ات  والجن���س  والعائل��ة  الإن�شاني��ة 

البي�ل�جية والحري��ة والعدالة وال�شالم”. اأو لي�شت 

ه��ذه م�ا�شي��ع اأ�شا�شي��ة ومهم��ة ت�شت�ج��ب قيام 

التكن�ل�جي��ا بحمايتها وتقديم كل ما ي�شاعد على 

اإنمائه��ا وتعميمه��ا في الم�ؤ�ش�ش��ات والمجتمعات 

والدول؟«.

ودع��ا الب ع��ازار ال��ى التكامل بي��ن اليمان 

والعل��م، مطالبا الدول��ة باأن ت�ؤم��ن حق�ق تالمذة 

المدر�ش��ة الخا�شة لنه��م من ابنائه��ا ورعاياها، 

وم�ؤك��دا م�ا�شل��ة الم�شي��رة رغ��م كل التحدي��ات. 

والمناه��ج  الترب���ي  التط�ي��ر  بتحري��ر  وطال��ب 

التعليمية، م��ن كل الع�ائق والح�اجز، لأن التربية 

والتعليم، وهما حق لكل تلميذ وتلميذة، هما اأي�شا 

ف�ق ال�شيا�ش��ة والم�شالح ال�شخ�شية والإرتباطات 

الفئ�ية و المطالب مهما كانت.

م��ن جهت��ه، ق��ال ال�زي��ر ال�شحن��اوي: “نحن 

ل ن�ف��ر طاق��ة او جهدا م��ع فريق العم��ل من اجل 

تح�شي��ن و�ش��ع البل��د، ال�شب��كات، البن��ى التحتية، 

وجمي��ع الخدم��ات في مي��دان الت�ش��الت ليك�ن 

لبنان رائدا في هذا المجال«.

 Tablet for every وتط��رق اإلى م��ش���ع

student الم�ش��روع الذي اعلن عنه في معر�س 
ل�ح��ة  ع��ن  عب��ارة  وه���   Connect 2012
الكترونية لكل طالب ف��ي لبنان وت�شمينها الكتب 

المدر�شي��ة والبرام��ج الترب�ية، م�شي��را الى ان هذا 

الم�ش��روع راأى الن���ر بالتع��اون م��ع فري��ق عم��ل 

 Triple وزارتي التربي��ة والت�ش��الت و�شركتي

C و Intel، وق��ال: “ان المرحلة التجريبية لهذا 
الم�ش��روع �شتب��داأ ف��ي ني�ش��ان 2013 ليت��م تنفيذ 

الم�شروع بعدها على �ش�ء النتائج«.

�ش��ركات  بع���س  ممثل���  تعاق��ب  ذل��ك  بع��د 

المعل�ماتي��ة الم�شارك��ة ف��ي المعر���س على �شرح 

النج��ازات ف��ي مي��دان التكن�ل�جي��ا ف��ي خدم��ة 

التعليم.

الدردري خالل موؤتمره ال�سحافي

اأن ت�شه��م في تحقيق ال�شتق��رار القت�شادي والنم� 

الم�شتدام من خالل و�شع حد لتفاقم هذه الحالة من 

التباين والتباعد القت�شادي في الإقليم.

ال�شطراب��ات  ا�شت��داد  اأن  التقري��ر  وي��رى 

الجتماعي��ة المقترن��ة بالربي��ع العربي ي���ؤدي اإلى 

�شعف ف��ي الق��درة ال�شتيعابية لأ�ش���اق العمل في 

المنطق��ة، م��ا ي�ل��د البطال��ة والنق�س ف��ي العمالة 

وتترتب عليه العمال��ة اله�شة. ويعتبر اأن عدم اتخاذ 

اأي اإجراء ب�شاأن و�شع العمالة ال�خيم، وعدم القيام، 

ب�شفة عامة، بتنفيذ ا�شتراتيجيات تن�يع فعالة على 

اأ�شا���س نم�ذج اإنمائي اأكثر �شم���ًل اأمر ي�شكل خطراً 

كبي��راً على ال�شتق��رار والزدهار ف��ي المنطقة على 

المدى الط�يل.

ويت�قع التقرير اأن ينم� القت�شاد العالمي 2،4 

في المئة في العام 2013 و3،2 في المئة في العام 

2014، وه��ي ت�قعات تق��ل كثيراً عما كانت عليه 

تكهن��ات الأم��م المتح��دة من��ذ ن�شف �شن��ة. ووتيرة 

النم��� هذه اأبعد ما تك�ن عن بل�غ الم�شت�ى الكافي 

للتغل��ب عل��ى اأزمة البطال��ة الم�شتمرة الت��ي ل يزال 

ي�اجهه��ا العدي��د من البل��دان. وفي ظ��ل ال�شيا�شات 

واتجاه��ات النم��� القائم��ة، ق��د يتطلب الأم��ر ما ل 

يق��ل عن خم�س �شن���ات اأخرى لكي تع����س اأوروبا 

وال�لي��ات المتحدة فر���س العم��ل ال�شائعة ب�شبب 

الك�شاد الكبير الذي �شهدته فترة 2008 و2009.
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من �شهر الى �شهر

في اإطار الأن�شطة التي ينّفذها مكتب التثقيف 

��ن 
ّ
ال�شح��ي �شهري��ًا للت�عي��ة ح���ل مر���س معي

وتعمي��م المعل�م��ات ال�شحيح��ة للتعاط��ي مع��ه 

واتخاذ الخط�ات الالزمة للع��الج، نّظم م�شت�شفى 

رفيق الحري��ري الجامعي، بالتعاون مع الجامعة 

اللبناني��ة - كّلي��ة ط��ب الأ�شن��ان، ي�م��ًا مفت�حًا 

�شع��ار  تح��ت  والأ�شن��ان  الف��م  ب�شح��ة  للعناي��ة 

»حاف��ظ على �شن��ك، مهما كان �شن��ك« داخل حرم 

ل عن كيفية تنظيف 
ّ

الم�شت�شفى، تخلله �شرح مف�ش

�س وعالق��ة اأمرا�س الفم 
ّ
الأ�شن��ان واأ�شب��اب الت�ش�

والأ�شنان بالأمرا�س العامة، اإ�شافة اإلى العادات 

الغذائية ال�شليمة، و معاينات مجانية وا�شت�شارات 

طبية.

ح�ش��ر الن�شاط كل م��ن الدكت�ر و�شي��م ال�زان، 

رئي���س مجل���س اإدارة الم�شت�شف��ى ومدي��ره الع��ام، 

رئي�شة م�شلح��ة التمري�س وحيدة غالييني، رئي�س 

 الأطفال الدكت�ر ح�شان فاخ�ري، ومن 
ّ
دائرة ط��ب

الجامع��ة اللبنانية ع�ش� اللجن��ة العلمية في كّلية 

طب الأ�شن��ان البروف�ش�رة بل�ش��م الن�يري، ورئي�س 

��ة الأ�شن��ان العام��ة البروف�ش���ر با�ش��ل 
ّ
ق�ش��م �شح

دوغ��ان، بال�شاف��ة الى منظم��ي الن�ش��اط �شميرة 

�شعيد ون�شرين الح�شيني.

ق��ام بالك�ش��ف عل��ى الح�ش�ر فريق م��ن اأطباء 

الأ�شنان في الجامعة اللبنانية من الدرا�شات العليا 

 �شح��ة الأ�شنان العامة وطبابة اأ�شنان 
ْ
ي

َ
ومن ق�شم

الأطف��ال، بم�شاع��دة تالمي��ذ م��ن ال�شن��ة النهائية 

وفريق م��ن م�شلحة التمري�س في الم�شت�شفى. كما 

قّدم اأطب��اء من الجامعة اللبناني��ة، اخت�شا�شي�ن 

 اأ�شن��ان الأطفال - درا�شات عليا - عر�شًا 
ّ
في طب

م�شرحي��ًا لالأطف��ال الآتين من المدار���س والأطفال 

المت�اجدي��ن داخ��ل حرم الم�شت�شفى ح���ل العناية 

ب�شح��ة الف��م والأ�شن��ان، اإ�شاف��ة اإل��ى م�شابق��ات 

ون�شاطات ترفيهية وت�ع�ية.

ة، وهي تندرج في اإطار 
ّ
ه��ذه الن�شاطات م�شتمر

ر�شال��ة الم�شت�شف��ى كم�شت�شف��ى اأكاديم��ي تعليمي 

يقّدم اإلى جانب الخدمات ال�شت�شفائية المعل�مات 

الإر�شادية التي ت�شاهم ف��ي تثقيف اأفراد المجتمع 

�شحيًا.

ه��ذا الي�م جاء برعاي��ة: sanofi، وبم�شاركة 

ال�ش��ركات: Kin- مي��اه �شح��ة- هن��كل لبنان - 

ب�ن ج��س تعناي��ل- ت�رابيكا كابت�شين�- غ�لدن 

ف�د.

يوم مفتوح للعناية ب�صحة �لفم و�الأ�صنان

 في م�صت�صفى رفيق �لحريري �لجامعي

د. و�سيم الوزان، البروف�سور بل�سم النويري 

والبروف�سور با�سل دوغان

د. ح�سان فاخوري، البروف�سور با�سل دوغان 

ووحيدة غالييني

مياه �سحة

ال�سركة الراعية تعنايل كين
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»�لميدل �إي�صت«توؤكد �صر�ء 10 طائر�ت 

بـ1,05 مليار دوالر
 

ية اللبناني��ة” )الميدل اي�شت( �شراء 
ّ
اأك��دت �شركة “طيران ال�شرق الأو�ش��ط - الخط�ط الج�

ع�ش��ر طائ��رات ايربا�س )خم���س طائرات من طراز “ايه321 ني���”، وخم�س طائرات من طراز 

“اي��ه 320 ني���”(، وذل��ك بعدما وقع��ت ال�شركة مذكرة تفاه��م لع�شر طائرات ف��ي 12 تم�ز 
2012، �شملت اأي�شا خيارات لثماني طائرات اأخرى.

وبينما لم تعلن “�شركة �شناعة الطائرات الأوروبية” )ايربا�س( القيمة الإجمالية للطلبية 

ف��ي الخب��ر الذي اأذاعته اأم�س، يفيد خبر بثته من العا�شمة الفرن�شية باري�س، اأن “القيمة بلغت 

ملياراً وخم�شين ملي�ن دولر )1،05 مليار دولر( وفقا لل�شعر المعلن«.

وت��شح “�شركة اإيربا�س«” اأن “الميدل اي�شت” وقعت عقداً م�ؤكداً ل�شراء الطائرات الع�شر، 

“و�شُتعل��ن ع��ن خيارها م��ن المحركات في وقت لحق”. ويرى رئي���س “مجل�س اإدارة طيران 
ال�شرق الأو�شط” ومديرها العام محمد الح�ت اأن “عائلة اإيربا�س a320neo ُتعتبر الخيار 

الأمث��ل لل�شرك��ة. فهي بمثاب��ة ا�شتثمار جي��د لأي �شركة طي��ران، نظراً لمق�ش�رته��ا المريحة 

والع�شرية، بالإ�شافة اإلى فعاليتها وت�فيرها في ا�شتهالك ال�ق�د«.

وي�شي��ر الم�ش���ؤول ع��ن “ق�شم �ش���ؤون العمالء لدى اإيربا���س” ج�ن ليهي اإل��ى اأن “الميدل 

اي�ش��ت �شتع��زز م�قعها التناف�شي مع ان�شمام طائرات من عائل��ة a320neo اإلى اأ�شط�لها، 

م��ا �شيتيح له��ا الحفاظ على م�قعها الرائد كاإحدى اأنجح �ش��ركات الطيران في منطقة ال�شرق 

الأو�شط.”

وت�ّشغ��ل “طي��ران ال�شرق الأو�ش��ط” احدى اأكث��ر اأ�شاطيل الطائرات ع�شري��ة في منطقة 

ال�ش��رق الأو�شط، مع اأربع طائ��رات a330-200، واأربع طائرات a321، وع�شر طائرات 

.a320
علمًا اأن “a320neo“ )New engine Option، اأي خيار محرك جديد( �شتدخل 

مات كبيرة 
ّ
نط��اق الخدم��ة اأواخر العام 2015. وهي تت�شمن اأحدث جيل من المحركات ومق�

لطرفي الجناحين، ت�شاهم �ش�يًا في الحّد من ا�شتهالك ال�ق�د بن�شبة ت�شل اإلى 15 في المئة، 

وخف�س انبعاثات ثاني اأك�شيد الكرب�ن للطائرة ال�احدة بمقدار 3،600 طن �شن�يًا.

»مجموعة �آبينير بوتك«:

عر�ص دير عمار 2 

غير �صحيح

نف��ت »مجم�ع��ة اآبيني��ر � ب�ت��ك« الفائ��زة بمناق�ش��ة 

م�ش��روع معم��ل دي��ر عم��ار 2، في بي��ان »ما ت��ردد عن ان 

»ال�شرك��ة ال�شباني��ة عر�شت على الحك�م��ة اللبنانية، عبر 

قن�ات ديبل�ما�شية تخفي�س �شعر التلزيم 35 ملي�ن دولر 

اإل ان ال�زير جبران با�شيل رف�س ذلك«.

واكدت المجم�عة في بيانها »ان ما ذكر غير �شحيح«، 

معتب��رة اأن��ه »ن�ع من الد���س الهادف الى ت�ش�ي��ه �شمعتها 

م��ن خ��الل الت�شكي��ك بم��ش�عي��ة الأ�شع��ار الت��ي قدمتها 

واف�شت الى ف�زها بالمناق�شة التي اأجرتها الدارة العامة 

للمناق�ش��ات ب�شفافي��ة ووفقًا لال�ش���ل والق�اع��د تطبيقًا 

للقان�ن 181«.

واأو�شح��ت اأنها »لم تج��ر اأي مفاو�ش��ات �شرية مع اي 

جهة كانت، ولم تقدم عبر القن�ات الديبل�ما�شية او غيرها، 

عرو�ش��ًا لتخفي���س ال�شعر. وانم��ا تجاوبت عب��ر مرا�شالت 

ر�شمي��ة، م��ع طل��ب وزارة الطاق��ة اإلغ��اء بع���س الأ�شغ��ال 

الخارجية في الم�ش��روع والتي ل ت�ؤثر على ت�شغيل المعمل 

الم�شتقبل��ي، مم��ا ي�شتدعي من ثم ح�ش��م، التكاليف العائدة 

لهذه الأ�شغال كما هي واردة في جدول ال�شعار«.

واأكدت المجم�عة اأنها »ملتزمة التزامًا تامًا بالق�انين 

المرعي��ة، خ�ش��شًا القان�ن 181، وباأ�ش���ل المناق�شات 

العالمي��ة القائمة على ال�شفافي��ة والنزاهة والتناف�س الحر، 

ل��ذا ترف���س بح��زم اأي ن�ع م��ن ان���اع التفاو���س وتقديم 

العرو���س من تحت الطاولة، وهي اذ ت�ؤك��د انها ل تتعامل 

به��ذه الطريقة الالاأخالقي��ة والالقان�نية ت�ؤك��د في ال�قت 

نف�ش��ه حقه��ا باللج���ء ال��ى الق�ش��اء ف��ي اأي �ش��اأن مت�شل 

بالمناق�ش��ة، ل �شيم��ا ق��رار الغائه��ا م��ن دون اي م�ش���غ 

قان�ني«.

تر�جع ت�صليفات �لم�صاريع �لمدعومة من »كفاالت« 19,37 %

�ل�صناعة ت�صتحوذ على 356 قر�صًا و�لزر�عة 371 في 11 �صهرً�

من��ذ ح�الي �شنتين ي�شه��د لبنان مرحل��ة اقت�شادية 

�شعب��ة، اأ�شف��رت ع��ن تباط���ؤ كبير ف��ي ن�شب النم��� التي 

يت�قع اأن ل تتع��دى الثنين في المئة في العام الجاري. 

كما �شهدت القطاعات التي تمثل اأهم مقّ�مات القت�شاد 

اللبنان��ي تراجع��ًا خ��الل هذا الع��ام ف��ي كل القطاعات، 

وخ�ش��ش��ًا ف��ي قطاع��ات ال�شياح��ة والتج��ارة والبناء 

وكذلك الزراعة. اإح�شاءات �شركة كفالت نم�ذج لتباط�ؤ 

ال�شتثم��ارات حيث �شجل��ت تراجًعا �شن�ّي��ًا ملح�ظًا بلغ 

19،37 ف��ي المئ��ة في ع��دد الت�شليف��ات الممن�حة من 
ال�شركة اإلى 953 مع نهاية الأ�شهرالأحد ع�شر الأولى من 

الع��ام 2012 مقارن��ًة مع 1182 كفالة خ��الل الفترة 

ذاتها من العام 2011. ويع�د هذا التراجع اإلى التباط�ؤ 

ال��ذي ي�شه��ده القت�ش��اد اللبنان��ي ف��ي ظ��ّل الت�ّت��رات 

ال�شيا�شّي��ة الإقليمّية والمحلّية، الأمر ال��ذي انعك�س �شلبًا 

عل��ى معظ��م القطاع��ات القت�شادّي��ة ف��ي لبن��ان، ول 

�شّيم��ا على ال�شتثمارات الجديدة. بل��غ الحجم الإجمالي 

للقرو���س المكف�لة من ال�شرك��ة 193،64 مليار ليرة، اأو 

م��ا ي�ازي 128،45 ملي���ن دولر اأميركي، مع ارتفاٍع 

في مت��شط قيم��ة الكفالة ال�احدة اإلى 203،19 ماليين 

لي��رة، اأو م��ا ي���ازي 134،79 األ��ف دولر. وق��د ترّكزت 

الن�شبة الأكبر من الت�شليفات في قطاعي الزراعة 38،93 

ف��ي المئة وال�شناع��ة 37،36 في المئ��ة، تالهما قطاع 

ال�شياحة ب�171 م�شروعا ون�شبة 17،94 في المئة.

وقد بلغ عدد الم�شاري��ع المكف�لة خالل �شهر ت�شرين 

الثان��ي 74 م�شروع��ًا بقيم��ة 14،49 ملي��ار لي��رة اأو ما 

ي�ازي 9،61 ماليين دولر، مقابل 122 م�شروعًا مكف�ًل 

بقيم��ة 16،99 ملي���ن دولر ف��ي �شه��ر ت�شري��ن الثاني 

م��ن العام2011 ف��ي المقابل، يظه��ر الت�زيع الجغرافي 

لمحفظة الت�شليف��ات اأّن منطقة جبل لبنان قد ا�شتح�ذت 

��ة الأ�شد من اإجمال��ي الت�شليفات المدع�مة من  على ح�شّ

قب��ل �شرك��ة كفالت بن�شبة 41،34 ف��ي المئة حتى �شهر 

ت�شري��ن الثان��ي من الع��ام 2012، تليها منطق��ة البقاع 

بن�شب��ة 16،89 ف��ي المئ��ة والجن�ب 13،75 ف��ي المئة 

8،5 في المئة. وال�شمال 13،43 في المئة والنبطّية 

توزع الكفاالت بح�سب القطاعات

وبالع�دة ال��ى اإح�شاءات �شركة كفالت، ح�ل ت�زع 

الم�شاري��ع، خالل ت�شرين الثاني الع��ام 2011، وت�شرين 

الثاني 2012، وبح�شب القطاعات، يتبين الآتي:

���� الزراعة، 486 م�شروعا في ت�شرين الثاني 2011، 

و371 في ت�شرين الثاني 2012 بتراجع 115 م�شروعا، 

وما ن�شبته 23،66 في المئة.

���� ال�شناع��ة، 446 م�شروع��ا ف��ي ت�شري��ن الثان��ي 

2011 و356 ف��ي ت�شرين الثاني 2012 ، بتراجع 90 
م�شروعا، وما ن�شبته 20،18 في المئة.

�� ال�شياحة، 204 م�شاريع في ت�شرين الثاني 2011 

و171 ف��ي ت�شرين الثاني 2012، بتراجع 33 م�شروعا، 

وما ن�شبته 16،18 في المئة.

���� قطاعات اخ��رى، 47 م�شرع��ا في ت�شري��ن الثاني 

2011 مقاب��ل 56 م�شروعا في ت�شرين الثاني 2012، 
بارتفاع 9 م�شاريع وما ن�شبته 19،15 في المئة.

���� المجم���ع 1182 م�شروع��ا ف��ي ت�شري��ن الثان��ي 

2011 مقابل 953 م�شروعا في ت�شرين الثاني 2012، 
اأي بتراجع 230 م�شروعا وما ن�شبته 19،37 في المئة.

� مجم���ع قيمة الكفالت ف��ي ت�شرين الثاني 2011 

بل��غ 151،95 ملي���ن دولر و128،45 ملي���ن دولر 

ف��ي ت�شرين الثان��ي 2012 ، بتراج��ع 23،5 ملي�نا وما 

ن�شبت��ه 15،46 ف��ي المئة. وبل��غ مت��شط قيم��ة الكفالة 

ف��ي ت�شري��ن الثان��ي 2011 م��ا مق��داره 128،55 الف 

دولر و134،79 ال��ف دولرف��ي ت�شرين الثاني 2012، 

بارتفاع 6،24 اآلف وما ن�شبته 4،85 في المئة.

�صرف تع�صفي لـ60  عاماًل وطاهيًا من دون تعوي�صات

»بوبا�ص �لقاب�صة« ت�صعى الفتتاح 3 فروع 
اأ�شبحت الزم��ة القت�شادية حجة لدى بع�س الم�ؤ�ش�شات التي ترغب في التخل�س 

من م�شتخدميها وعمالها القدامى، ذوي الج�ر المرتفعة ن�شبيا، عبر ال�شرف التع�شفي، 

وا�شتبداله��م بعمال وم�شتخدمين جدد برواتب واأج�ر اأق��ل. من هذه الم�ؤ�ش�شات »�شركة 

ب�با���س القاب�ش��ة« التي ت�شم اأكثر من ع�شرين �شركة تتعاط��ى تقديم الماأك�لت، منها 

ثالث��ة مطاعم اأقدم��ت على �شرف ح�ال��ي ال�شتين عامال وم�شتخدم��ا و»�شيف مطعم«. 

فق��د عم��دت »مجم�عة ب�با�س«، التي ت�شم �شل�شلة من الفن��ادق والمنتجعات والن�ادي 

ال�شحية والمطاعم، منها »ال�شك�زي« و»المندارين«، اإلى �شرف ح�الي 60 من العاملين 

والطه��اة تع�شفيا ومن دون اأن تدفع له��م اأي تع�ي�شات بتاريخ 2012/12/11، بعد 

اأن اأقفل��ت ثالثة مطاع��م وهي: »فران�س غ�رم��ي« و»زينيت« و»تاي�ش��ت اأوف ت�شاينا«. 

وف��ي ال�قت الذي تق��دم فيه ال�شركة عل��ى فعلتها بحجة »الظ��رف القت�شادي القاهر« 

ل�ش��رف الم�ظفين، ك�شفت اأو�ش��اط نقابية ل�»ال�شفير« عن ا�شتع��داد المجم�عة لفتتاح 

ثالث��ة مطاع��م جدي��دة قريبا. كم��ا يت��ردد اأن المجم�ع��ة ا�شتعانت ب�»�شي��ف« فرن�شي 

وه��� ال��ذي يرف�س التع��اون مع اللبنانيي��ن. تقدم كل م��ن »التحاد ال�طن��ي لنقابات 

العم��ال والم�شتخدمي��ن«، و»نقاب��ة الطهاة ف��ي لبن��ان« و»نقابة م�شتخدم��ي الفنادق 

والمط�اع��م والم�قاه��ي في لبن��ان«، ب�شك�ى �شرف تع�شف��ي اإل��ى وزارة العمل بتاريخ 

2012/12/23 تحت رقم 4892 مطالبين ببدل اإنذارات و�شرف تع�شفي ومنح تعليم 
و�شاع��ات اإ�شافي��ة. كذلك الت�شريح ع��ن الرواتب كاملة وعن كل العم��ال من لبنانيين 

واأجان��ب لل�شن��دوق ال�طني لل�شمان الجتماع��ي. كما جرى تقديم �شك���ى اأخرى اإلى 

�شن��دوق ال�شمان الجتماعي تحت رقم 3367 بتاري��خ 2012/12/24. عقدت ي�م 

ام�س الول جل�شة و�شاطة اأولى، جرى خاللها الطلب من ال�شركة المذك�رة نقل العاملين 

الى الفروع الثالثة التي تزمع افتتاحها قريبا. فطلبت محامية ال�شركة مقابل الم�افقة 

عل��ى النتقال، ان يعمد الأجراء الى تقدي��م ا�شتقالتهم قبل ذلك وقطع فترة عملهم من 

اأج��ل التهرب من مبال��غ الت�ش�ية في تع�ي�شات نهاية الخدم��ة، خ�ش��شا ان معظمهم 

م�شى على ا�شتخدامه ما بين خم�س واأكثر من ع�شر �شن�ات.
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�صركة »bus« تفتتح مر�كز �لتدريب و�ل�صيانة و�الت�صاالت

هل تتمكن ثالثية �صركات خدمات �لكهرباء                     

من �إ�صاءة لبنان و�إخر�جه من �لظلمة؟

واجهت شركة BUS للصيانة والتشغيل، وعلى لسان رئيس مجلس ادارتها املهندس زياد يونس، كل االتهامات التي توجه  إلى 
الصيانة خصوصا  املواطنني جلهة  وتلبية طلبات  االدارة  بالفشل على مستوى  الكهرباء  العاملة في قطاع  اخلاصة  الشركات 
اثر العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان وما خلفته من اضرار في الشبكة الكهربائية واالعطال التي اجتاحت القرى والبلدات 
واغرقتها في الظالم. باالضافة الى موضوع التقصير في موضوع اجلباية وفي موضوع املياومني.ودافعت الشركة عن نفسها من 
واملشاريع املستقبلية واخلطط  التي نفذتها  واملشاريع  والتفاصيل  باالرقام  االتهامات من خالل جردة حساب قدمتها  كل هذه 
التي حددتها لتحقيق أهدافها. وهي بذلك تقدم منوذجاً عن التعاون بني القطاعني العام واخلاص يشجع على أهمية تعميم هذه 

التجربة على كل املستويات.

لقاء اإعالمي

�شكل��ت منا�شب��ة م��رور �شنة عل��ى اإر�ش��اء التزام 

  bus م�ش��روع مقدم��ي الخدم��ات، عق��دت �شرك��ة

لل�شيان��ة والت�شغي��ل، لقاء اعالميا ف��ي مركزها في 

�شلعات��ا تخلل��ه عر���س �شام��ل ح���ل عم��ل ال�شركة 

واطالع الراأي العام على تفا�شيل الم�شروع ومراحل 

تنفيذه، التي بداأت فعليا قبل ب�شعة ا�شهر. 

وح�شر اللق��اء ال�شحافي مدي��ر ال�شتراتيجيات 

ف��ي �شرك��ة كهرب��اء فرن�ش��ا م��ارك ب�ال���، الرئي�س 

التنفي��ذي ل�شرك��ة »�ش�ي��دي اليكت��رو ميت��ر« محمد 

ال�ش�يدي، ممثل �شركة »اي.تي. ك�رني« ال�شت�شارية 

في ادارة قطاع الكهرباء ايغ�ر ه�لك.

كم��ا ح�ش��ر رئي���س جمعي��ة ال�شناعيين نعمة 

ف��رام، المدير العام لم�ؤ�ش�ش��ة كهرباء لبنان كمال 

ر، 
ّ
حايك، م�شت�شار وزير الطاقة والمياه كمال محي

رئي���س بلدية �شلعات��ا ج�رج �شل���م، الدكت�ر نزار 

ي�ن�س، رئي�س مجل�س ادارة �شركة bus المهند�س 

زي��اد ي�ن���س وح�شد م��ن المهتمي��ن وال�شناعيين 

ال��ى  بال�شاف��ة  وم�شان��ع  �ش��ركات  وممثل��ي 

العالميين.

وقدم��ت �شرك��ة bus ل��شائل الإع��الم جردة 

ح�شاب، كم��ا تخلل اللقاء زيارة للمركز في �شلعاتا 

للتعرف عل��ى ما احت�اه هذا المرك��ز من تجهيزات 

ومن�ش��اآت بما فيها المركز الرئي�شي لخدمة الزبائن 

الفن��ي  للتاأهي��ل  ومجم��ع  والت�شغي��ل،  وال�شيان��ة 

والتدري��ب ف��ي مج��الت مختلف��ة اأهمه��ا تدابي��ر 

ال.
ّ
ال�شالمة العامة وحماية العم

قدمت للق��اء الزميلة رول مع����س التي ن�هت 

باأهمية التعاون بين القطاعين العام والخا�س في 

�شبيل تفعيل الطاقة. 

يون�س

وتح��دث ي�ن���س عن اهمي��ة تع��اون القطاعين 

الخدم��ات  وتط�ي��ر  ادارة  ف��ي  والخا���س  الع��ام 

العام��ة للم�اطنين. وتن��اول م�شكلة ت�فير الكهرباء 

للم�اطني��ن، فق��ال ان النظام ال�شيا�ش��ي المتعثر في 

لبن��ان ينعك���س �شلب��ًا عل��ى كل قطاع��ات الخدمات 

ومنه��ا تاأمين حاج��ات الكهرباء الت��ي ت�شمل ثالثة 

اأق�شام وهي: النتاج والنقل والت�زيع. ول يمكن حل 

الم�شكلة ما لم تتم معالجة كل من هذه الق�شام معًا.

واعتب��ر ان ا�ش��الح قط��اع الكهرب��اء، ينعك�س 

على ثالثة اآلف م�ظف وم�شتخدم ويعني اأكثر من 

ملي���ن منزل ومن�شاأة وانه ل يمك��ن معالجة المر 

ال بت�ف��ر ج� �شيا�شي داعم ب�ش��كل كامل. وراأى ان 

الح��ل ال�حيد المتبق��ي للخروج من الم��اأزق، �ش�اء 

كان ت�ج��ه فكرن��ا القت�شادي ي�شاري��ًا ام يمينيًا، 

ه��� »في التعاون مع القط��اع الخا�س وال�شتفادة 

م��ن قدرات��ه«. واو�شح ان »عق��د الخدمات لن ي�فر 

تغذي��ة ل�شاعات ا�شافية، ول��ن يبدل الو�شاع بين 

ليل��ة و�شحاها. ولكن ارادة التغيير وتح�شين الأداء 

مت�فرة وثابتة«.

ف عنهم بالمياومين هم 
ّ
وقال ان »من كان يعر

الي���م م�ظف�ن في �شرك��ة bus وجزء من عائلة 

ب�ت��ك«. ث��م كان عر���س ل�شريط م�ش�ر ع��ن �شركة 

bus وما تق�م به في مركز �شلعاتا.

ابو جودة

واألق��ى المدي��ر الع��ام ل�شركة bus ف��ادي اب� 

ج���دة كلمة قال فيها »ان ال�شركة تاأ�ش�شت لتحقيق 

3 اه��داف رئي�شية في مج��ال الت�زيع الكهربائي 
ف��ي لبنان: رف��ع م�شت���ى خدم��ة الزبائ��ن وتلبية 

الحاجات، وتخفي�س الهدر ف��ي الكهرباء باأ�شكاله 

المختلف��ة، وتاأهيل �شبكة الت�زي��ع وتط�يرها بكل 

مك�ناتها.

وتح��دث عن اآلي��ة العمل التي بداأه��ا بالتح�شير 

ث��م التمرين ثم التجهي��ز. وتحدث عن خطة الط�ارئ 

الت��ي �شمل��ت 700 م�شتخ��دم م�زعين عل��ى اق�شام 

مختلف��ة جاهزين للقيام ب�اجباتهم. وفي ما يتعلق 

بق�ش��م خدمة الزبائن، قال »الي���م هناك 14 مركزا 

محليا ل�شتقب��ال الم�شتركين، ومالحقة طلباتهم او 

معامالته��م«. وتحدث عن »ق�ش��م الجباية الذي اّمن 

الى الي���م لخزين��ة م�ؤ�ش�شة الكهرباء م��ا يف�ق 50 

ملي�ن دولر في ب�شعة ا�شهر فقط«.

الحايك

وكان��ت مداخل��ة للحاي��ك تح��دث فيه��ا ع��ن اهمية 

الم�ش��روع الذي بداأت ركائزه تترجم على الر�س لتقديم 

اأف�ش��ل الخدم��ات للم�اطنين. وعر�س له��داف م�شروع 

service provider الهدف الول ه� م�شح م�ج�دات 
م�ؤ�ش�ش��ة كهرب��اء لبنان وه��ذا الم�شح ه��� عملية �شعبة، 

واله��دف الثان��ي ه� اع��داد مخططات ت�جيهي��ة لقطاع 

الت�زي��ع. اأما الهدف الثال��ث فه� القي��ام بال�شتثمارات 

وف��ق المخطط��ات الت�جيهية. واله��دف الرابع ه� تقديم  زياد يون�س ي�سرح اأحداث ال�سركة

من اليمين نزار يون�س ومارك بوالو وفرديريك كورو رئي�س مجل�س اإدارة bus زياد يون�س

رئي�س مجل�س اإدارة كهرباء لبنان كمال حايك

مارك بوالو - كهرباء فرن�سامدير عام bus فادي اأبوجودة

➠
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��������ش�������رك�������ات

خدمة اف�ش��ل للم�اطنين. والهدف الخام�س ه� العدادات 

الذكي��ة لتخفي�س الهدر غي��ر الفني. كما يهدف الم�شروع 

لتطبي��ق العقد بما خ�س ن��زع التعديات وتنظيم حمالت 

ن��زع التعدي��ات”.  وراأى اأن “عملي��ة ن��زع التعديات عن 

ال�شبكة تح�ش��ن واردات م�ؤ�ش�شة كهرب��اء لبنان وهذا ه� 

الهدف ال�شاد�س من الم�شروع«.

واأك��د ان “م��ا راأيناه الي���م ي�شجعنا عل��ى تقديم 

الف�ش��ل للم�اطنين ونتمن��ى اأن تك�ن �شراكة ناجحة 

الداء  لت���ط�ي��ر  اخ��رى  �شراك��ة  لم�شاري��ع  ت�ؤ�ش���س 

ال�����ذي تت���طلع الي��ه م�ؤ�ش���ش��ة كهرباء لبنان وربم��ا 

قطاعات اأخرى في لبنان«.

فــرام

ثم اأقيم��ت مادبة غداء تخللتها كلمة ل�”فرام” الذي 

راأى ف��ي “منا�شب��ة الي���م جرع��ة تنف���س” واثن��ى على 

“التجربة بالتعاون بين القطاعين العام والخا�س، فهي 
مب��ادرة �شباقة نع�ل عليه��ا. ويبدو اأنن��ا ن�شلك الطريق 

ال�شحيحة لنقاذ القطاع العام في لبنان ورفع م�شت�ى 

الدارة والق��درة التناف�شي��ة”. وراأى اأن “الف��رد ه��� من 

ي�شنع الفرق وها ه�، بعد التدريبات، يحمل هم النجاح 

والتماي��ز والم�شت�ى العالي ال��ذي يترجم على الم�ازنة 

العامة ككل”. واأكد اأن “الخدمة في هذا القطاع يجب اأن 

تك�ن عل��ى اأعلى الم�شت�يات لل�ق�ف في وجه التناف�س 

الذي ياأتين��ا من الخارج«. وثمن “الحت��راف واللتزام 

والمجازف��ة ل��دى �شرك��ة bus لأن القب��ال م��ن قبلها 

عل��ى هذا الم�ش��روع لم يك��ن نتيجة عملي��ة ح�شابية بل 

هن��اك التزام وحلم ل�ش�رة ل��دى القيمين عليها ي�شع�ن 

لتحقيقه��ا وهي الهدف الذي نريد ال��ش�ل اليه”. وختم 

م�ؤكدا اأن “الم�شيرة يجب اأن ت�شتمر و�شت�شتمر«. 

حموالت احتياطية

مجمع �سلعاتا للتدريب وال�سيانة والت�سغيل

رئي�س التحرير الم�سوؤول فار�س �سعد متو�سطًا الح�سورمركز االت�ساالت وخدمة الزبائن

تدريب الفنيين والتزام باإجراءت ال�سالمة مركز اختبار العدادات الذكية

قدمت اإحدى القرى في عكار درعًا تقديريًا ل�سركة bus بمنا�سبة و�سول الكهرباء اإليها

جانب من الح�سور

ح�سور متنوع في الماأدبة

الفريق التقني مع التجهيزات
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م�������������ش������ارف

م�صرف لبنان يبداأ �صخ 2200 مليار لرية للت�صليفات خالل 2013

% % على امل�صارف و�صقف للفوائد على القطاعات بـ 6  الفائدة 1 
 

اأ�ش��در م�شرف لبنان تعميمًا اإلى الم�ش��ارف والم�ؤ�ش�شات المالية يق�شي بتخ�شي�س مبلغ 2200 مليار 

لي��رة لتن�شيط حرك��ة الت�شليفات اإلى القطاعات القت�شادية النتاجية والقط��اع ال�شكني وللم�شاريع الجديدة 

المتعلقة بالأبحاث والطاقة المتجددة والم�شاريع ال�شديقة للبيئة.

يق�ش��ي التعمي��م بتخ�شي���س المبلغ الذي يعط��ى للم�شارف لقاء �شن��دات تمثيل بفائدة واح��د في المئة 

الم�ش��ارف بت�شليفه��ا  تق���م  ان  عل��ى 

للقطاع��ات والم�شاريع الجديدة بفائدة 

متدني��ة ل يتعدى �شقفها ح�الي 5 اأو 6 

في المئة.

ويق�ش��ي التعمي��م باأن تك���ن مدة 

الم�ش��ارف  م��ن  المقدم��ة  القرو���س 

ح�الي 10 �شن�ات مع فترة �شماح تمتد 

اإلى �شنتين.

وي�شير التعميم اإلى اأن هذه القرو�س 

مخ�ش�ش��ة للم�شاري��ع الجديدة مع رفع 

�شقف القر�س ال�شكني اإلى ح�الي 800 

ملي�ن لي��رة )ح�الي 530 األف دولر(. 

كم��ا حدد قيمة القر�س ل��رواد الأعمال 

بح�الي 300 ملي�ن ليرة ك�شقف اأعلى.

ويحدد التعمي��م الذي اأقره المجل�س 

المركزي لم�شرف لبنان الأ�شب�ع الما�شي، �شقف الت�شليف الممن�ح للم�شرف ال�احد بمبلغ 200 مليار ليرة 

منذ بداية العام 2013 وحتى 2013/12/31 على اأن يك�ن الق�شم الأول المحدد ب�100 مليار ليرة اعتباراً 

من بداية ال�شنة من 2013/6/30 والباقي كما تبقى من ال�شنة.

ويت��رك التعميم حيزاً للمناف�شة بي��ن الم�شارف بحيث ي�شتفيد من يقدم طلبات القرو�س مهما كان حجم 

الم�ش��رف م��ن دون اإعطاء اأي تميز للم�ش��ارف الكبرى اأو المت��شطة من حيث حج��م القرو�س الممن�حة من 

قبله.

ويفتر���س ان ت���ؤدي عملية تنفي��ذ هذه القرو���س للقطاعات النتاجي��ة والأبحاث والقطاع��ات ال�شكنية 

والقطاع��ات الم�شتفي��دة ب�ا�شطة كفالت، اإلى تحقيق نم� في القت�شاد اللبناني بحدود 2،5 اإلى 3 في المئة 

عب��ر الت�شليف��ات الداخلية لبع�س القطاعات. كما تح�شر عمليات الت�شليف��ات بالليرة اللبنانية كما ه� محدد 

بالتعمي��م في الم�شاري��ع الجديدة اأو التي تريد التجدي��د، وبالتالي ل يحق للم�شاري��ع الم�شتفيدة من قرو�س 

الف�ائد المدع�مة لقرو�س كفالت من الفادة من هذه الت�شليفات. والت�شهيالت الممن�حة بم�جب التعميم.

ويحّم��ل التعمي��م الم�شرف التج��اري المانح للقرو�س م�ش�ؤولي��ة اأية مخالفة لها، كم��ا يتحمل م�ش�ؤولية 

مراقبة ا�شتعمالها تحت طائلة ت�شديد كامل قيمة الت�شليفات الممن�حة من قبل م�شرف لبنان.

اإ�شارة هنا اإلى اأن الت�شليفات الم�شرفية للقطاعات النتاجية والفردية في القطاع الخا�س بلغت ح�الي 

42،9 مليار دولر بنم� �شن�ي قدره ح�الي 9 في المئة بتراجع اأكثر من 4،5 في المئة عن العام 2011.
وج��اءت خط���ة م�شرف لبنان ف��ي تحريك الت�شليف��ات لتع�ي�س نف��اد الق�شم الخا���س بالت�شهيالت من 

الحتياط��ي الإلزام��ي الذي خ�ش�س لمنح القرو���س لمختلف القطاعات، ل �شيم��ا ال�شكنية منها والتي بلغت 

ح�ال��ي 5،5 ملي��ارات دولر تقريبًا من اأ�شل مبالغ الحتياطي التي ت�شعه��ا الم�شارف لدى م�شرف لبنان 

والمح��ددة ب�15 في المئة من ودائ��ع الليرة اللبنانية والتي تقارب 6،6 مليارات دولر ا�شتعمل منها ح�الي 

5،5 مليارات دولر تقريبًا. اأي  90 في المئة 

للم�ش��ارف  المجمع��ة  الميزاني��ة  �شجل��ت 

اللبناني��ة حت��ى ال�شهر م��ا قبل الأخير م��ن العام 

2012 بع���س التح�شن، مقارنة مع نهاية العام 
بلغ��ت الم�ج���دات ف��ي نهاي��ة  حي��ث   ،  2011
ت�شري��ن الثاني ح�ال��ى 150،332 ملي��ار دولر 

مقابل ح�ال��ى 140،529 لنهاي��ة العام 2011 

اأي بزي��ادة قدرها 9،8 مليارات دولر بما ن�شبته 

6،6 في المئة.
م��ن  ارتفع��ت  فق��د  ال�دائ��ع  اإل��ى  بالن�شب��ة 

115،676 مليار دولر في نهاية العام 2011 
اإل��ى ح�ال��ى 123،083 ملي��ار دولر ف��ي نهاية 

ت�شري��ن الثان��ي 2012، بزيادة ح�ال��ى 7،407 

مليارات دولر وما ن�شبته 6،40 في المئة.

اأم��ا الأرباح المحققة للقطاع الم�شرفي خالل 

العام 2012 فبلغت ح�الى 1442 ملي�ن دولر 

مقاب��ل 1378 ملي���ن دولر للفت��رة ذاته��ا م��ن 

العام 2011، اأي بزيادة قدرها 64 ملي�ن دولر 

ون�شبتها 4،6 في المئة.

الت�شليف��ات اإلى القطاع الخا���س والقطاعات 

القت�شادية بلغت في نهاية ت�شرين الثاني ح�الى 

42،922 ملي��ار دولر مقاب��ل ح�الى 39،362 
ملياراً في نهاية الع��ام 2011 اأي بزيادة قدرها 

3،56 مليارات دولر وما ن�شبته 9،04 في المئة.
بالن�شب��ة اإل��ى ت�شليف��ات الم�ش��ارف للقط��اع 

العام فقد زادت خالل 11 �شهراً ح�الى 1،5 مليار 

دولر وارتفع��ت م��ن 29،214 ملي��ار دولر اإلى 

ح�ال��ى 30،786 مليار دولر ف��ي نهاية ت�شرين 

الثاني 2012.

اما الأم�ال الخا�شة للم�شارف فقد زادت من 

10،717 مليارات دولر في نهاية العام 2011 
اإل��ى ح�ال��ى 12،113 مليار دولر ف��ي ال�شهر ما 

قب��ل الأخي��ر م��ن الع��ام 2012، بزي��ادة قدرها 

1396 ملي���ن دولر وبم��ا ن�شبت��ه 13،02 في 
المئة.

على �شعيد اآخ��ر، اأظهرت نتائج المقا�شة في 

نهاي��ة الع��ام 2012 ارتفاعًا في ع��دد ال�شيكات 

المتبادل��ة وتراجعًا في القيم��ة مقارنة مع العام 

2011. فق��د بلغ عدد ال�شي��كات المتبادلة حتى 
نهاي��ة العام الما�ش��ي ح�ال��ى 13 ملي�نًا و80 

الف��ًا و244 �شي��كا، قيمته��ا ح�ال��ى 107063 

ملي��ار ليرة مقاب��ل ح�الى 13 ملي�ن��ًا و65 الفًا 

ح�ال��ى  قيمته��ا   2011 للع��ام   
ً
�شي��كا  و713 

108694 ملي��ار ليرة. وكانت الزيادة في العدد 
ح�ال��ى 0،11 ف��ي المئ��ة مقاب��ل تراج��ع القيمة 

ح�ال��ى 1631 ملي��ار لي��رة بما ن�شبت��ه 1،5 في 

المئة .

ام��ا بالن�شبة لل�شي��كات المرتجعة خالل العام 

2012 فقد بل��غ عددها ح�الى 279 الفًا و171 
�شي��كًا قيمته��ا 2262 مليارلي��رة، مقابل ح�الى 

267 الف��ًا و477 �شي��كًا مرتجع��ًا للعام 2011 
قيمته��ا ح�ال��ى 2182 مليار لي��رة. وهذا يعني 

زيادة في عدد ال�شي��كات المرتجعة ح�الى 4،37 

ف��ي المئ��ة من حي��ث الع��دد، وح�ال��ى 3،66 في 

المئة من حيث القيمة.

لل�شي��كات  الي�م��ي  المع��دل  اأن  اإل��ى  اإ�ش��ارة 

المرتجع��ة �شكل خالل الع��ام 2012 ح�الى 7،5 

مليارات ليرة وه� معدل قريب من العام الما�شي 

م��ع زي��ادة ب�شيط��ة، مم��ا ي�ؤ�ش��ر اإل��ى تراجع في 

الن�ش��اط التج��اري والقت�شادي عل��ى اعتبار ان 

حرك��ة ال�شيكات ه��ي الم�ؤ�شر الأول عل��ى الن�شاط 

التجاري على الرغم من تعدد الخدمات الم�شرفية 

وو�شائل الدفع.

ال�سيكات المرتجعة

بل��غ عدد ال�شيكات المرتجعة حتى نهاية �شهر 

كان���ن الأول 2012 ح�ال��ى 279 األف��ًا و171 

�شي��كا قيمته��ا 2262 ملي��ار لي��رة لبناني��ة، في 

مقاب��ل 267 األف��ًا و477 �شي��كا مرتجع��ا خ��الل 

الفت��رة ذاته��ا من الع��ام 2011 قيمته��ا 2182 

مليار ليرة.

بمعنى اآخر فقد ارتفع عدد ال�شيكات المرتجعة 

خالل الم��دة المذك���رة اأعاله بما ع��دده 11 الفًا 

و694 �شي��كا وما ن�شبته 4،37 في المئة. اأما من 

زيادة ملحوظة يف ال�صيكات املرجتعة واملعدل اليومي 7,5 مليارات لرية

% عن 2011 150 مليار دوالر موجود�ت �لم�صارف بزيادة 6,6 
�أرباح �لقطاع 1442 مليون دوالر وت�صليفات �لدولة ز�دت 1,5 مليار دوالر

حي��ث القيمة فق��د ارتفعت بما يق��ارب 80 مليار 

ليرة لبنانية اأي بن�شبة 3،66 في المئة.

ال�سيكات المرتجعة بالعمالت 

االجنبية

�ش��كل ع��دد ال�شي��كات المرتجع��ة بالعم��الت 

الأجنبي��ة حتى نهاية �شهر كان���ن الأول 2012 

م��ا ن�شبت��ه 77،40 ف��ي المئ��ة م��ن اإجمالي عدد 

ال�شيكات المرتجعة. وقد بلغ 216 األفًا و65 �شيكا 

بلغت قيمتها ح�الى 1282 ملي�ن دولر اأميركي 

تقريب��ا مقابل 204 اآلف و429 �شيكا في نهاية 

كان���ن الأول2011 بلغت قيمتها ح�الى 1234 

ملي�ن دولر اأميركي .

بمعنى اآخ��ر ان ال�شيكات المرتجعة بالعمالت 

الجنبية ق��د ارتفعت بن�شب��ة 5،69 في المئة من 

حي��ث العدد وارتفعت بن�شب��ة 3،89 في المئة من 

حي��ث القيمة، وذلك في الفت��رة المذك�رة )كان�ن 

الأول2011 - كان�ن الأول 2012(.

ال�سيكات المرتجعة بالليرة 

اللبنانية

باللي��رة  المرتجع��ة  ال�شي��كات  ع��دد  �ش��كل 

اللبنانية ما ن�شبته 22،60 في المئة من اإجمالي 

عدد ال�شيكات المرتجعة وذلك حتى نهاية كان�ن 

الأول2012.

وقد بلغ 63 األفًا و106 �شيكات بقيمة ح�الى 

328 ملي��ار ليرة لبناني��ة مقابل 63 األفًا و 48 
2011 بلغ��ت  �شي��كا ف��ي نهاي��ة كان���ن الأول 

قيمتها 320 مليار ليرة لبنانية.

اأي ان ال�شي��كات المرتجع��ة باللي��رة اللبنانية 

قد ارتفعت بن�شبة 0،09 في المئة من حيث العدد 

وارتفعت بن�شبة 2،33 في المئة من حيث القيمة، 

وذلك في الفترة المذك�رة )كان�ن الأول2011 - 

كان�ن الأول 2012(.

وقيا�شًا اإل��ى مجم�ع حرك��ة المقا�شة �شكلت 

ال�شيكات المرتجعة حتى نهاية �شهر كان�ن الأول 

2012 ما ن�شبته 2،09 في المئة من حيث العدد 
ف��ي مقابل2،01 في المئة للفترة ذاتها من العام 

2011. وق��د بلغت ن�شب��ة ال�شيكات المرتجعة من 
حي��ث القيمة 2،07 ف��ي المئة مقاب��ل 1،97 في 

المئة في العام 2011.
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م�������������ش������ارف

افتتاح »اأوديا بنك« التابع لـ »عوده« يف تركّيا

حنا: خيار ال�صتثمار اإ�صرتاتيجية منو موفقة
بن��ك”،  “اأودي��ا  اأفتت��ح 

بالكام��ل  التاب��ع  الم�ش��رف 

مجم�ع��ة   - ع���ده  “لبن��ك 
ع���ده �ش��رادار”، ف��ي تركّيا، 

حيث با�شر اأعماله ر�شمّيًا.

و”اأوديا بنك”، الذي كان 

ق��د ن��ال رخ�شت��ه ف��ي اأيل�ل 

م�ش��رف  اأّول  ه���   ،2012
اأجنبي يح�شل على ترخي�س 

اإدارة  مجل���س  م��ن  بالعم��ل 

الم�شرف��ي  التنظي��م  هيئ��ة 

من��ذ  تركّي��ا  ف��ي  والرقاب��ة 

خم�شة ع�شر عامًا.

وفي غ�ش�ن �شهرين، نجح الم�شرف في افتتاح 6 فروع وا�شتقطاب 1500 زب�ن وتك�ين ودائع زبائن بقيمة 

2،5 مليار ليرة تركّية )ما يزيد عن 1،4 مليار دولر(، ما ُترجم بتك�ين م�ج�دات بقيمة 3،6 مليارات ليرة تركّية 
)م��ا يزي��د عن 2 ملي��ار دولر(. ويتطّل��ع الم�شرف لالن�شم��ام اإلى مجم�ع��ة الم�شارف الكبرى ف��ي البالد العام 

2017. وف��ي م�ؤتم��ر �شحافي، ُعقد في فن��دق “�شيراغان بال�س” تحت عن�ان: “بداأنا!”، �شرح الم�ش�ؤول التنفيذي 
ل�”مجم�ع��ة ع�ده �ش��رادار” �شمير حّنا، والمدير العام ل�”اأوديا بنك” ح�شي��ن اأوزكايا، اأهداف الم�شرف الجديد في 

الأجَلين الق�شير والمت��ّشط.

وانته��ز حن��ا المنا�شبة لي�ؤّكد “اأّن تمرك��ز المجم�عة في تركّيا كان قراراً جّيداً في حق��ل ال�شتثمار، واأّن تركّيا 

�شتك�ن من البلدان المحّفزة والدافعة لنم� المجم�عة”. وبعدما اأو�شح اأّن “المجم�عة باتت تعمل في 11 بلداً، عر�س 

الأرقام التي �شّجلها “اأوديا بنك” في خالل �شهَرين فقط، قائاًل: “كان اختيار ال�شتثمار في تركّيا ا�شتراتيجّية نم� 

 على �ش�ابّية هذا الختيار. والتقّدم الذي اأحرزته تركّيا 
ّ
م�فقة، ذاك اأّن الأرقام التي حّققها اأوديا بنك هي دليل حي

ف��ي ال�شن���ات الع�شر الأخيرة ه� مثل ق�ي على النم� ال�شريع وال�شتقرار. ثّم اأّن الأنظمة الم�شرفّية التركّية اأ�شبحت 

نم�ذج��ًا للفعالّية والم�ث�قّية خ��الل الأزمة الأخيرة. وقد اّت�شح اأّن ال�شتثمار ف��ي تركّيا، التي غدت ب�شرعة مركزاً 

مالّي��ًا مهّم��ًا، ق��رار مالئم جّداً لمجم�عتنا”. وختم حّنا معلنًا اأّن “هدفنا ه� اأن ننم� في ال�ش�ق المحّلية، واأن ن�شهم 

ف��ي نم��� حجم الأعمال بي��ن تركّيا وال�شرق الأو�شط، م��ع كّل ما ينط�ي عليه ذلك من منافع«. اأّم��ا اأوزكايا، فاأ�شار 

من جهته اإلى اأّننا “ا�شتكملنا اإجراءات تح�شيرّية �شعبة في مرحلة كّنا خاللها م��شع متابعة دقيقة بعد تقديمنا 

طلب الترخي�س في حزيران 2012. وها نحن الي�م نخط� خط�ات ثابتة وواثقة اإلى الأمام و�شط القطاع الم�شرفي 

الترك��ي. هدفن��ا لعام 2013 ه� اأن نكبر في ال�ش�َقين المحّلي��ة والخارجية بف�شل م�قع تركّيا المح�ري والمهم. 

ونحن على ثقة باأّن العام 2013 �شي�شهد على بروز اأوديا بنك في ال�ش�ق التركّية كما على فعالّيته”. واأردف قائاًل: 

“لدين��ا الآن 6 ف��روع ف��ي ا�شتانب�ل واإزمير واأنق��رة، ون�شعى اإلى بل�غ 32 فرعًا في الع��ام 2013 واإلى ا�شتقطاب 
1000 م�ّظف. نقطة قّ�تنا الأبرز هي فريق عمل �شاب، ن�شيط، طم�ح، متحّفز للنجاح ومدع�م من قبل م�شاهمينا«.

اأ�ش��اف: “اّن م��ا يمّي��ز اأوديا بنك اأي�شًا ه� ال�شع��ي المت�ا�شل اإلى الكمال في �شبيل اإر�ش��اء الزبائن اإلى اأق�شى 

ح��ّد. ولأج��ل ذلك، جّهز الم�شرف جميع فروعه باأحدث التكن�ل�جّيات الت��ي تتيح له اأن يقّدم لزبائنه خدمة �شريعة 

�شة ه��ي من اأكفاأ العاملين ف��ي القطاع الم�شرفي  وجّي��دة ج��ّداً، م�شتفي��داً في ال�قت ذاته من ك���ادر ب�شرّية متخ�شّ

واأكثرهم خبرًة«.

وكان حف��ل افتت��اح “اأودي��ا بنك” قد ح�شره األف مدع� من الر�شمّيين وال�شخ�شّيات المعروفة في عالم الأعمال 

وال��ش��ط الفّن��ي والمجتمع التركي. كما تمّي��ز بم�شاركة الفّنان “�شيل” المتاأّلق بم��شيق��اه الع�شرّية الراقية، والذي 

اأتحف المدع�ين بلحظات ل ُتن�شى في اأج�اء من العرو�س الم�شهدّية.

فرن�صوا با�صيل: اأرباح 

امل�صارف �صت�صهد تراجعاً

يف الـ2013 وتركيزنا على 

توظيف ال�صيولة

في معر�س روؤيت��ه للحال الإقت�شادية للعام المقبل، 

لفت رئي�س مجل�س اإدارة بنك بيبل��س فران�ش�ا با�شيل اإلى 

اأن »2013 ك�نه��ا �شن��ة انتخابات، اإل��ى جانب الأحداث 

الأمني��ة الجاري��ة في �ش�ري��ا، �شت�ؤثر عل��ى الإ�شتثمارات 

الجدي��دة ف��ي لبن��ان«، م��ن دون اأن يغف��ل الإ�ش��ارة اإلى 

»التجاذب��ات ال�شيا�شي��ة خ�ش��ش��ًا وانهي��ار م�ؤ�ش�ش��ات 

الدول��ة الم�شل�ل��ة كله��ا«، اآم��اًل »م��ن خ��الل الت�شكيالت 

الق�شائي��ة ف��ي ظ��ل مجل���س ق�ش��اء متكام��ل، اأن يح�ّشن 

الق�ش��اء اأداءه ب�ش��كل اأكب��ر وي�شب��ح اأكث��ر ج��دوى، لكن 

الأ�شا�س ه� الإدارة، لأن اأي م�شاريع �شتق�م م�شتقباًل في 

لبن��ان في ظل غي��اب اإدارة �شليمة، �شت�ش��كل خطراً كبيراً 

على مالية الدولة، لأن بذلك ل ت�جد رقابة ول ت�جيهات 

لأي م�ش��روع، كما ل وج�د للخط��ط الإ�شالحية حيث اأن 

الإ�ش��الح ه��� الأه��م، اإذ يهمن��ا اأن يك�ن م�ظ��ف الدولة 

مثاليًا، وليك�ن كذلك يج��ب اأن يتقا�شى اأح�شن الرواتب، 

كما في القط��اع الخا�س«. وتطرق با�شيل في مداخلة له 

اإل��ى ال��شع الم�شرفي في ال�ق��ت الراهن، وقال: اأو�شاع 

الم�ش��ارف �شليمة جداً، وهي تتمتع ب�شي�لة عالية، لكنها 

ل ت�شتطي��ع ت�ظيفها في م�شاريع اإ�شتثمارية ومنتجة في 

البلد، لأن��ه لي�س هناك َمن ي�شتثمر لكي تمّ�ل الم�شارف، 

وهذا ناتج عن ال��شع ال�شيا�شي القائم في البلد.

وعم��ا اإذا كان��ت الم�ش��ارف �شتتكّب��د اأي خ�شائر في 

العام الجدي��د، قال: بالطبع، �شتنخف�س اأرباح الم�شارف 

ف��ي العام المقبل، لأن هن��اك ا�شتحقاقات �شندات خزينة 

كقط��اع  ويهمن��ا  عالي��ة.  بف�ائ��د  الم�ش��ارف  ا�شترته��ا 

م�شرف��ي اأن تك�ن هن��اك م�شاريع ا�شتثماري��ة في البلد، 

كالبن��ى التحتية مثاًل، حيث يمك��ن اأن تمّ�لها الم�شارف 

واأن تعّجل بالتالي بنه��س البلد.

% 384 مليون دولراً الأرباح ال�صافـية بنمو 5 
31,3 مليار دولر موجودات »بنك عودة« يف نهاية 2012

اأعل��ن “بنك ع���دة – مجم�عة ع���ده �شرادار” 

ف��ي الع��ام 2012، في بي��ان، انه حق��ق اأداء جّيداً 

ن�شبّي��ًا، بالرغم من الأو�ش��اع القت�شادّية المثقلة 

عة 
ّ
لت م�ج�داته المجم

ّ
محلّيًا واإقليمّيًا، بحيث �شج

ا بن�شب��ة 8،9 ف��ي المئ��ة وارتفع��ت اأرباح��ه 
ّ
نم���

ال�شافي��ة بن�شب��ة 5 ف��ي المئ��ة. وق��د ج��اء ذل��ك 

نتيج��ة تعزيز م�قع الم�ش��رف الريادي في ال�ش�ق 

المحلّية في ظّل نم� الم�ج�دات في م�شر واإطالق 

ل من ت�شرين 
ّ
الم�ش��رف التابع ف��ي تركّيا ف��ي الأو

�س بالكامل ع��ن تقّل�س 
ّ
الثان��ي الما�شي، م��ا ع�

الن�ش��اط ف��ي �ش�ريا، و�شم��ح بت�شجيل نم��� �شاٍف 

للم�ج���دات والرب��اح. في م���ازاة ذل��ك، وا�شلت 

��ة اعتم��اد ا�شتراتيجّيته��ا المحافظة 
ّ
الإدارة العام

لتعزي��ز ن�عّي��ة م�ج���دات الم�ش��رف ومناعته��ا 

 
ّ
رات المعاك�شة ف��ي المنطقة، بحيث تم

ّ
تج��اه التط�

تخ�شي���س م�ؤون��ات �شافية بقيم��ة 121 ملي�ن 

دولر اأميركي.

وفي التفا�شيل: � ارتفع��ت الم�ج�دات المجّمعة 

للم�ش��رف في العام 2012 بقيمة 2،6 مليار دولر 

اأميرك��ي، لت���ازي 31،3 ملي��ار دولر اأميرك��ي في 

نهاية كان�ن الأّول 2012، وت�شل اإلى 39،8 مليار 

دولر اأميرك��ي، ل��دى احت�ش��اب ال�دائ��ع الئتمانّية 

وح�شاب��ات الأ�شه��م وال�شندات الم��دارة. وعلى الرغم 

من تقّل�س م�ج���دات “بنك ع���دة �ش�رية” بمقدار 

ن�ش��ف ملي��ار دولر اأميرك��ي اإ�شاف��ي ف��ي الع��ام 

2012 )لت�ش��ّكل ف��ي نهاي��ة كان���ن الأّول 32 في 
المئة مّما كانت عليه في نهاية 2010(.

ياأت��ي نم� الم�ج���دات المجّمع��ة ب�جه خا�س 

م��ن الم�شرف التاب��ع في تركّي��ا، الذي ب��داأ ن�شاطه 

ف��ي الأّول م��ن ت�شري��ن الثاني 2012 وال��ذي حّقق 

ف��ي غ�ش���ن �شهرين فق��ط نتائ��ج اأّولّي��ة مهّمة عبر 

�شبك��ة ت�شّم 6 فروع و398 م�ّظفًا ُترجمت بتك�ين 

م�ج���دات بقيم��ة 2 ملي��ار دولر اأميرك��ي وودائع 

بقيم��ة 1،4 ملي��ار وت�شليف��ات بقيم��ة 966 ملي�ن 

دولر. ي�ش��اف ه��ذا الإنج��از اإل��ى نم��� ملح�ظ في 

“بن��ك ع���دة لبنان” و”بنك ع���ده م�شر” في ظّل 
م�شاهم��ات متفاوت��ة م��ن ال�ح��دات الأخ��رى، ومن 

اء ذلك، ارتفعت م�شاهمة الم�ج�دات في الخارج 
ّ
جر

في تك�ي��ن الم�ج�دات المجّمعة م��ن 28 في المئة 

ف��ي نهاية كان�ن الأّول 2011 اإلى 32،3 في المئة 

الإدارة  ه��دف  ويبق��ى   .2012 الأّول  كان���ن  ف��ي 

العاّم��ة ال��ش���ل اإل��ى ت�زي��ع مت���ازن للم�ج�دات 

والأرباح على مختلف ال�حدات في لبنان والخارج.

� لق��د نت��ج نم��� الم�ج���دات ب�ج��ٍه خا�س من 

ودائع الزبائن التي ارتفعت في العام 2012 بن�شبة 

8،1 في المئة، وبما يعادل ملياَري دولر اأميركي، 
م��ن 24،8 ملي��ار دولر اأميركي ف��ي نهاية كان�ن 

الأّول 2011 اإل��ى 26،8 ملي��ار دولر اأميرك��ي في 

نهاي��ة كان���ن الأّول 2012. وتاأّت��ت ه��ذه الزيادة 

ب�ش��كل اأ�شا�شي من ال�حدات اللبنانّي��ة والتركّية في 

ظّل تقّل�س قاعدة ودائع “بنك ع�دة �ش�رية«.

��ة المجّمع��ة اإلى 2،7  � و�شل��ت الأم���ال الخا�شّ

مليار دولر، ما يعادل 8،6 في المئة من الم�ج�دات 

المجّمع��ة للم�شرف، الأمر الذي يترجم بن�شبة مالءة 

– وف��ق معايي��ر بازل 3 - تقارب 11،6 في المئة 
مقابل 10 في المئة كحّد اأدنى معتمد.

محفظ��ة  بنم���  الم�ج���دات  ازدي��اد  وُترج��م   �

الت�شلي��ف المجّمع��ة بم��ا ن�شبت��ه 22 ف��ي المئة )ما 

يع��ادل 1،9 مليار دولر اأميرك��ي( لت�شل قيمة هذه 

الأخي��رة في نهاية كان���ن الأّول 2012 اإلى 10،5 

ن مّطرد 
ّ
ملي��ارات دولر اأميركي، ما اأ�شه��م في تح�ش

لن�شب��ة ال�دائع اإلى الت�شليفات م��ن 34،7 في المئة 

اإلى 39،1 في المئة.

ن�عّي��ة  تعزي��ز  م��ع  الت�شليف��ات  نم���  تراف��ق   �

المحفظ��ة م��ن خالل قي��ام الم�ش��رف خ��الل العام 

2012 بر�شد م�ؤونات �شافية اإ�شافّية بقيمة 121 

ملي���ن دولر اأميرك��ي، معظمه��ا ناتج ع��ن التقييم 

الإجمال��ي. وفي نهاية كان���ن الأّول 2012، بلغت 

الم�ؤون��ات الناتج��ة ع��ن التقيي��م الجمال��ي 111 

ملي���ن دولر اأميركي، اأي ما ن�شبت��ه 1،1 في المئة 

من �شافي محفظة الت�شليف المجّمعة، في حين بلغ 

مجم�ع الم�ؤونات المر�ش�دة على الدي�ن الم�شك�ك 

بتح�شيلها 221 ملي�ن دولر اأميركي، بحيث باتت 

ن�شبة تغطية هذه الدي�ن 76،3 في المئة.

نت ن�شب��ة اإجمالي الدي�ن 
ّ
في م���ازاة ذلك، تح�ش

الم�شك�ك بتح�شيلها م��ن اإجمالي الت�شليفات لت�شل 

اإل��ى 2،68 في المئة في نهاية كان�ن الأّول 2012 

بينما �ش��ّكل �شاف��ي الدي���ن الم�شك���ك بتح�شيلها 

0،63 في المئة من اإجمالي الت�شلي�فات، وهي ن�شب 
متدّني��ة، ل �شّيما في ظ��ّل تلّبد الأو�ش��اع الإقليمّية 

ًة في �ش�ريا. العاّمة وبخا�شّ

� ل��م يتّم نم� الم�ج���دات على ح�ش��اب المكانة 

المالّي��ة للمجم�عة اإذ اّن ن�شب��ة 23،1 في المئة من 

زي��ادة الم�ج���دات ف��ي الع��ام 2012 ا�شُتخدم��ت 

عل��ى �شكل ا�شتعمالت �شائلة، بحي��ث بلغت ال�شي�لة 

الأّولّي��ة 13،1 ملي��ار دولر اأميرك��ي، اأي ما يعادل 

49 في المئة من ودائع الزبائن.
� نم��ت الأرب��اح ال�شافية لبنك ع���ده �س م ل - 

مجم�عة ع�ده �شرادار في العام 2012 بن�شبة 5 في 

المئ��ة اإذ ارتفعت من 365 ملي�ن دولر اأميركي في 

الع��ام 2011 اإل��ى 384 ملي���ن دولر اأميركي في 

الع��ام 2012. اأّما الأرباح الت�شغيلّية قبل الم�ؤونات 

وال�شرائ��ب، فتك���ن قد �شّجلت نم��ّ�اً بن�شبة 7،9 في 

المئ��ة، لكّنه ي�شل اإلى 10،8 في المئ��ة اإذا احت�شبنا 

الأرب��اح الناتجة ع��ن الن��شاط��ات المت�ّقف��ة، وهذا 

خي��ر دليل على الطاقة الربحّي��ة العالية التي تتمّتع 

به��ا المجم�عة. لقد تاأّتى نم��� الأرباح ال�شافية من 

نم��� المردود الإجمالي بما ن�شبت��ه 13،2 في المئة 

مقاب��ل ازدياد النفق��ات الت��شغيلّية بم��ا ن�ش�بته 16 

ف��ي المئ��ة )وه��� ناج��م ب�ش��كل اأ�شا�شي ع��ن اإطالق 

الم�ش��رف التاب��ع ف��ي تركّيا(، م��ا ُترج��م بارتفاع 

ن�شب��ة الكلفة اإل��ى المردود من 44،7 ف��ي المئة في 

الع��ام 2011 اإلى 45،8 في المئة في العام 2012 

لت�شل اإل��ى 44،1 في المئة اإذا ما ا�شتثنينا النفقات 

الت�شغيلّية في تركّيا المرتبطة بمعظمها بنفقات غير 

متكررة مّت�شلة باإطالق الن�شاط.

ريمون عودة
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م�������������ش������ارف

»بنك �صو�صيته جرنال« يف لبنان ين�صّم اىل جمعّيتي »الفران�صي�صكان« و»الينبوع«

بمنا�شب��ة “ي�م العط��اء” في حّلته الثالثة على الت�الي ان�شم بن��ك �ش��شيته جنرال في لبنان الى 

جمعيت��ي الفران�شي�ش��كان والينب�ع مقدما لهما وجبة عيد المي��الد ونهاية العام. علما ان الإلتزام الى 

جان��ب الخرين ل يقت�شر على الم�شاعدة المادية فح�ش��ب فقد ت�جه م�ظف� الم�شرف في خالل فترة 

العياد هذه الى مقّر الجمعيتين. وقد قام المتط�ع�ن بخدمة المائدة للكبار وال�شغار متبادلين معهم 

لحظ��ات حقيقي��ة من ال�شداقة والت�شامن، كما قام م�ظف�ن اخ��رون بتح�شير ق�الب من الحل�ى في 

حي��ن �شاهم كثيرون بتبّرع نقدي. وقد تم دف��ع المبلغ الجمالي المح�شل بالت�شاوي لكال الجمعيتين 

عل��ى ان تغّطى به تكالي��ف ال�جبة الولى من العام 2013. اعتزازا منه بنجاح هذه العملية وبتحرك 

م�ظف��ي مجم�ع��ة sGbL اعلن ال�شي��د انط�ن �شحناوي رئي�س مجل���س الدارة - المدير العام لبنك 

�ش��شيت��ه جن��رال في لبنان: مرة جديدة، ي�ؤكد “ي�م العطاء” الذي اب�شر الن�ر في الم�شرف منذ ثالث 

.sGbL شن�ات والذي يحّرك م�ظفي الم�شرف بق�ة على الإلتزام الت�شامني الدائم لمجم�عة�

هدايا مل�صتخدمي بطاقات »بنك بريوت«

اأطلق بنك بيروت حملة ترويجية ل�شتخدام بطاقاته من 20 ت�شرين الثاني 

2012 ولغاية 20 كان�ن الثاني 2013 ، وخ�ّس م�شتخدمي هذه البطاقات 
بمجم�ع��ة وا�شعة من الج�ائ��ز والهدايا المميزة خالل فت��رة الأعياد، في اإطار 

�شعيه الدائم لمكافاأة زبائنه.

فاز 12 رابحًا من زبائن بنك بيروت حتى الآن في ال�شح�بات الثالثة 

الأول��ى التي اأجراها الم�ش��رف تحت اإ�شراف مديري��ة اليان�شيب ال�طني 

اللبنان��ي، وج�ائ��ز كثيرة اأخرى ل ت��زال بانتظار م�شتخدم��ي البطاقات 

الذي��ن ل يزال اأمامهم فر�س عديدة للف�ز في ال�شح�بات الأ�شب�عية التي 

يجريها بنك بيروت لغاية 20 الجاري، مانحًا اإياهم بال�شتراك مع �شركاء 

 Visa International،Joaillerie :اأ�شا�شيين في هذه الحملة، مثل

 ،moukarzel، atamian ، Nadia Travel & Tourism
و abou merhi Cruises فر�ش��ًا عدي��دة للف���ز كل ي���م بهداي��ا 

م��ة كمج�ه��رات م��ن الذه��ب والما���س وبطاق��ات �شف��ر اإل��ى اأوروب��ا 
ّ
قي

 Iالكترونية وه�اتف IPaD مة ول�ح��ات
ّ
ورح��الت بحرية و�شاعات قي

phone5 واألع��اب فيدي��� play station3 وغيرها، هذا بالإ�شافة 
اإل��ى الح�ش�مات العدي��دة التي ي�شتفيد منها حامل��� بطاقات بنك بيروت 

لدى نقاط البيع.

»bbaC« عي�ش لبنان« و«

افتتحا م�صروع »جنمة ال�صبح«

افتتح��ت مب��ادرة “عي�س لبنان” التابعة لبرنامج المم المتحدة الإنمائي بال�شركة 

م��ع bbaC)بن��ك بيروت والب��الد العربية( م�شروعه��ا الجديد ف��ي تعاونية “نجمة 

ال�شب��ح” ف��ي المحيدثة - البقاع، ف��ي ح�ش�ر �شفي��ر المبادرة للني��ات الح�شنة ب�ران 

ب�يري ومدير فرع bbaC في منطقة را�شيا ال�ادي غ�شان اب� حجيلي.

و”نجم��ة ال�شب��ح” هي تعاوني��ة في المحيدث��ة تملكه��ا وتديرها مجم�ع��ة ن�شاء 

لإنت��اج وت��شي��ب منتجات غذائ��ىة بلدية مثل المرب��ى والع�شائ��ر والف�اكه المجففة 

وغيره��ا من المنتجات. ونظرا لما تقدمه من منتج��ات عالية الج�دة والن�عية لت�ش�ق 

لنف�شه��ا في ال�ش���ق اللبنانية ال ان قاعدة زبائنها محدودة ج��دا. ولذلك قدمت مبادرة 

“عي���س لبنان” �شيارة �شحن �شغيرة وم��ا تحتاجه التعاونية من معدات مطبخ لزيادة 

حج��م النتاج في “نجمة ال�شب��ح” وللحفاظ على وتيرة عالية م��ن العمل عند ارتفاع 

الطلب وللحفاظ على ج�دة المنت�جات وت�شهيل ت�زيعها على جميع ال�ش�اق اللبنانية. 

 bbaC ونجح��ت مب��ادرة “عي�س لبن��ان” نظرا ال��ى الم�شاع��دة الهامة الت��ي قدمها

وف�ش��ال عن الدع��م الكبير الذي قام به �شفير النيات الح�شنة ب���ران ب�يري الذي �شاهم 

في تحقيق الهدف ال�شا�س وه� تمكين المراأة ودعمها للقيام بدور نا�شط في مجتمعها 

 bbaC وكي تك�ن امراأة م�شتقلة ومنتجة. وتهتم مبادرة “عي�س لبنان” بال�شركة مع

برب��ط الفراد والجمعيات اللبنانية في جمي��ع انحاء العالم عبر عدة م�شاريع انمائىة. 

وتنّف��ذ ه��ذه الم�شاريع بالتعاون م��ع البلديات المحلي��ة عبر تحديد اول�ي��ات المنطقة 

وهي: ال�شباب وال�شحة والبيئة والتعليم والن�شاطات التي تح�ّشن مدخ�ل الفرد.
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�شناعات لبنانية

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة
تتابع »الصناعة واالقتصاد« تسليط الضوء على صناعات لبنانية متّيزت بجودة انتاجها، ومتّكنت من منافسة السلع العاملية في مختلف 
االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد »مجموعة eTs Techna, شركة 

»خالد مرمي«، مطبعة جنرال، »مصنع اجلوزو«، شركة نصر للزنكوغراف والطباعة، مؤسسة بو شلهوب الصناعية« ومعمل »هوانا«.

:PVC لنو�فذ و�أبو�ب �لـ eTs Techna مجموعة 

 رباعية بالتوفير وجودة في �لجمال و�المان

فتح��ت مجم�عة eTs Techna لن�افذ واأب�اب ال��� PVC، الطريق باكراً 

لتحدي��ث البي���ت والمكاتب من خ��الل التركيز على الن�افذ والأب���اب، وتقديم ما 

ه� الأكثر حداث�ية لخدمة الزبائن.  واإذا كنتم تبدون اهتماما بالت�فير وتعيرون 

اهمية كبيرة لج�دة وجمال ن�افذ واب�اب منازلكم في اآن، ل بد ان تك�ن مجم�عة 

eTs Techna هي خياركم الول. فهي:
- ت�ّف��ر ف��ي ا�شته��الك الطاقة حت��ى 50 % نظرا للع��زل التام ال��ذي ت�ؤّمنه في 

اكثر الظروف الج�ية حرا وبردا بف�شل البروفيل الذي يحت�ي على فج�ات متعددة.

- ب�شب��ب عزلها ل�ش�ت الرياح والحرارة لدرج��ة تف�ق الجدران المحيطة بها 

ّنفت على انها اف�شل مادة عزل في العالم. �شُ

ب الغب��ار ومي��اه المطار ب�شب��ب ا�شتخ��دام التلحي��م الحراري 
ّ
 -تمن��ع ت�ش��ر

م��شعي��ا الذي ي�ؤّمن غلقا محكما ل نظير له ف��ي الب�اب والن�افذ  الم�شّنعة من 

المني�م وخ�شب وحديد.

- تمّكنكم مجم�عاتنا من ا�شتخدام نظام زجاجي منفرد او مزدوح او ثالثي 

يعزل ال�ش�ت الى درجة 37 دي�شيبيل.

م���اد �ش��د  الغب��ار نظ��را لحت�ائ��ه  التق��اط  يمن��ع  المدرو���س  - �شطحه��ا 

.)anti electrostatic( اللكترو�شتاتيكية

- مطّ�رة ب�شكل ي�شّهل عملية الفتح والغلق الى اق�شى الحدود.

- ت�ؤّم��ن مجم�عاتنا الخ�شبية المتدرجة الل�ان مروحة وا�شعة من الخيارات 

التي ت�شيف الدفء الى منازلكم، كما ان الل�ان الخرى التي ت�شيف الناقة الى 

منازلكم على نح� ير�شي ت�قعاتكم مت�افرة.

- تحاف��ظ على ج�دة الل�ان ل�شن�ات ط�يلة دون الحاجة لي عملية �شيانة 

من قبيل الدهان او التلميع. 

- م�شّنع��ة من م���اد ذات ج�دة عالية تراعي ال�ش��روط البيئة لناحية التفكك 

وتجع��ل م��ن الن�افذ والب�اب ابدي��ة ل تحتاج ل�شيانة او حت��ى لتبديل بحيث ان 

كفال��ة الل���ن البي�س ت�شل الى 20 �شن��ة وكفالة الل�ن الخ�شب��ي ت�شل الى ع�شر 

�شن�ات في حين ان كفالة الك�ش�ش�ار الم�شّنع في المانيا هي 5 �شن�ات.

- الحديد الُم�شتخدم ي�ؤدي الى اداء متف�ق في الن�افذ والب�اب على اختالف 

احجامها ويمنعها من التق��س مع مرور ال�قت.

- مطاط ال� )ePDm( الذي يحيط بالزجاج يحت�ي على زي�ت تمنع ت�شققه 

نظرا لمقاومتها ا�شعة ال�شم�س واك�شدة اله�اء.

- جمي��ع البراغ��ي الم�شتخدم��ة ف��ي الن�افذ هي من ن���ع ال�شتانلي���س �شتيل 

المحمية من ال�شداأ.

- ت�ؤّم��ن مجم�عاتنا حماية ق�ش�ى م��ن ال�شرقة نظرا ل�شتخدام نظام متعدد 

القفال.

�صركة »خالد مريم« للدهانات:

خدماتنا متنوعة وطموحنا �لخليج

تاأ�ش�ش��ت �شرك��ة خالد مريم للدهانات في منطقة القب��ة � طرابل�س منذ �شنة 2000، 

واقت�ش��ر اإنت��اج ال�شرك��ة على الدهان��ات والم���اد المانعة للن���س والرول��� والغرانيت. 

وكان معظ��م اإنت��اج ال�شركة يتم ت�زيع��ه في لبنان والدول العربي��ة المجاورة. وتمتاز 

هذه الدهانات بن�عية عالمية وعالية الج�دة، وخ�ش��شًا ما يتعلق منها بدواء الن�س.

ولم�اكب��ة التط�ر الحديث اأقدمت الدارة على تزويد الم�شنع بمعدات واآلت حديثة 

لتعزي��ز الإنت��اج وتح�شين��ه بم��ا يتالئ��م وحاج��ة ال�ش���اق اللبنانية وهي تطم��ح اإلى 

الإنفتاح على الأ�ش�اق الخارجية العربية والخليجية.

ت�ؤك��د اإدارة ال�شرك��ة ان الجم���د القت�شادي في البالد ينعك���س �شلبًا على النتاج، 

ف�شاًل عن الم�شكالت التي تتخبط فيها هذه ال�ش�ق من دخ�ل المناف�شة غير الم�شروعة، 

لذل��ك تطال��ب الإدارة باإيالء ه��ذا ال�اقع اأهمي��ة واإيجاد المق�م��ات ال�شرورية لحماية 

انتاجن��ا ال�طني، وفر�س الحماية الالزمة لهذا القطاع الحي�ي خ�ش��شًا واأنه ال�حيد 

الذي ي�شت�عب اأعداداً كبيرة من العمال.

كو�صتي عاقلة

مطبعة جنر�ل:

�لطباعة تقدم خدمات للقطاع �ل�صناعي
ي�شي��ر ال�شي��د ج���رج اليا���س غان��م 

�شاح��ب ومدير مطبعة جنرال اإلى اأهمية 

ودوره��ا  لبن��ان  ف��ي  الطباع��ة  قط��اع 

ف��ي حماي��ة النتاج م��ن خ��الل تغليفه 

وت��شيب��ه قب��ل ت�شدي��ره اإل��ى الأ�ش�اق 

المحلية والخارجي��ة، ولكن ماذا ت�شتفيد 

ال�شناعة اللبنانية من الطباعة؟

ه��ذا الح���ار م��ع ال�شي��د غان��م يلقي 

الطباع��ة  قط��اع  واق��ع  عل��ى  ال�ش���ء 

وفائدتها لل�شناعة اللبنانية:

■ م��ا هي مق�م��ات مهن��ة الطباعة 

في لبنان؟ 

- تط���رت �شناع��ة وطباعة م���اد التغلي��ف والت��شيب، في ب��الد الأرز 

خ�ش��ش��ًا واأن م�ق��ع لبن��ان المت��شط��ي كان ول ي��زال و�شيبق��ى مهمًا لهذا 

القط��اع لك�ن��ه ي���ؤدي دوراً ف��ي نق��ل حداث��ة وثقافة الغ��رب، اإن م��ن ناحية 

الترجمة والن�شر اأو من ناحية الإعالن والأعالم. اأ�شف اإلى ذلك نقل وتح�شين 

مه��ارات الطباع��ة، التغليف منه��ا والت��شيب، التي تحم��ي المنتجات بهدف 

ت�زيعه ا على الزبائن.

■ ماذا ت�شتفيد ال�شناعة من انتاجكم الطباعي؟

- ف��ي الحقيقة الفائدة م�شترك��ة اإذ اإن ال�شناعيين الذين يتعامل�ن معنا 

تظه��ر منت�جاته��م من خالل التغليف، ب�ش���رة اأف�شل للم�شتهل��ك، خ�ش��شًا 

واأن الطباع��ة الأنيقة تلفت نظر الم�شتهل��ك، وبذلك �شاهمنا في تقديم النتاج 

بمظهر جيد اأي�شًا وبم�شت�ى ي�شاهي الم�شت�ى الأوروبي.

■ هل تط�رت مهنة الطباعة براأيك؟

- لالأ�ش��ف ت�ج��د ثغرة كبيرة هنا وهي وجدت مع بدايات الحرب الأهلية 

ف��ي العام 1977، ولغاي��ة الآن. ويمكن اأخت�شار ه��ذه الثغرة في عدم وج�د 

معه��د متخ�ش���س لتدري���س مهنة الطباعة، لذل��ك تحتاج �ش���ق العامل دائمًا 

ب�شغف اإلى ن�عية وكمية من العمال المتخ�ش�شين في الطباعة. 

■ براأيك كيف نحمي العمل النقابي، ول �شيما في قطاع الطباعة؟

- ل �شك يحتاج العمل النقابي اإلى جهد كبير جداً في لبنان، بهدف نقله 

من التجاذبات ال�شيا�شية، اإلى واقعه التنظيمي والقت�شادي والتجاري، ومن 

دون التح��رر من هذه التجاذبات فاإن العمل النقابي �شيراوح مكانه و�شيك�ن 

بال اأي فائدة لي�س لقطاعنا فقط بل لكل القطاعات النتاجية في البلد.

ح�صن دقيق  

جورج اليا�س غانم
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�شناعات لبنانية

 Precision - al Jouzou for Printing & Industrial rollers
خبرة تعتمد �لتكنولوجيا و�لمعلوماتية لخدمة �لزبائن

 Precision اأ�ش���س اآل الج�زو م�شن��ع

 - al Jouzou for Printing &
Industrial rollers  في العام 1882 
ف��ي بي��روت � طري��ق الجدي��دة، وق��د �ش��كل 

ف��ي م�قع��ه الجديد، ال��ذي اأقيم ف��ي منطقة 

الناعمة، في نهاية العام 2000 نقلة ن�عية 

ل�شناع��ة محابر مطاب��ع الوف�شت والفلك�ش� 

و�شناع��ة ال�شلن��درات اللبناني��ة وتلبي�شه��ا 

بالك�ت�ش�ك، نقلة ن�عي��ة وبعد خبرة امتدت 

ل�شن�ات في هذا المجال ال�شناعي.

وي�شم الم�شنع الجديد في بلدة الناعمة 

اآلة حديثة، باإدارة رجل العمال ال�شاب عمر الج�زو، وطاقة انتاجية تبلغ 3   12
ا�شع��اف القدرة النتاجية ال�شابق��ة للم�شنع، تعتمد اآخر التقني��ات العالمية التي 

ت��م الت��شل اليها ف��ي مجال �شناعة محابر مطابع الوف�ش��ت والفلك�ش� و�شناعة 

ال�شلن��درات وتلبي�شها بالك�ت�ش�ك، وتت�يجًا لتجربة امتدت لما يزيد على الثالثين 

عامًا، وه� ما �شكل اإ�شافة هامة جداً لل�شناعة اللبنانية لجهتي القدرة النتاجية 

وم�شت���ى الج�دة في ال�قت نف�شه، خ�ش��ش��ًا بعد ازدياد منتجات الم�شنع تقدمًا 

ومتانة وانت�شاراً في ال�ش�اق اللبنانية والعربية والفريقية.

ي�ؤك��د ال�شيد عم��ر الج�زو اأن التناف�س ال�شريف ال��ذي يعتمد ال�شدق وال�شفافية 

ف��ي العالق��ة بالم�شتهل��ك، وتعزي��ز دور ال�شناع��ة 

ال�طني��ة اللبناني��ة والعربي��ة القاعدة الت��ي ت�شتند 

اإليه��ا العائل��ة ف��ي عمله��ا، اإ�شافة ال��ى م�اكبة كل 

جدي��د في ع�ش��ر ث���رة التكن�ل�جي��ا والمعل�ماتية 

عم�م��ًا، والج���دة العالية للم�شتلزم��ات التي تدخل 

منتجاته��ا، ما اأدى اإلى زي��ادة م�شتمرة في النتاج 

و�شلت الى 35 بالمئة �شن�يًا والدخ�ل في مناف�شة 

حقيقية لالإنتاج الوروبي في تلك ال�شناعة.

وي�شيف الج�زو اأن التط�ر الم�شتمر في منتجات 

م�شنعه��م الجدي��د يع�د، وم��ن الناحي��ة الفنية الى 

اللت��زام با�شتيراد اأف�شل الم���اد الولية من اأوروبا 

وخ�ش��ش��ًا دول��ة األماني��ا، وا�شتخ��دام اأح��دث الآلت ال�شناعي��ة، وت�ظي��ف اأهم 

الخب��رات في هذا المجال، وه� م��ا �شمن  باأن يتمتع اإنتاج الم�شنع بالم�ا�شفات 

العالمي��ة للمطاط )Oem( وتجاوز م��دة ت�شغيل منتجاته ن�شبة 200 بالمئة مع 

الحفاظ على ن�عية الطباعة خالل مدة الت�شغيل.

واعل��ن الج���زو اأن م�ؤ�ش�شتهم ت�شتع��د للم�شاركة في معر���س الخليج للطباعة 

 Gulf 2013( والتغلي��ف الذي يتم تنظيم��ه في مركز التجارة العالمي ف��ي دبي

Printing & Packaging G.P.P.( ف��ي �شه��ر ني�ش��ان 2013 ويعتبر من 
اأهم المعار�س الخا�شة بل�ازم الطباعة والتغليف.

تاأ�ش���س م�شنع ب��شله�ب ال�شناعي��ة والتجارية عام 1966 في 

منطق��ة زحلة ح����س المراء، على ي��د ال�شيد ط�ن��ي ب��شله�ب وهي 

تعنى ب�شناعة القطاعات التالية: 

م�شاغل خط�ط النتاج المتن�عة ف�اكه وخ�شار.

خط�ط لم�شانع الأ�شمنت.

خط�ط لمحطات فرز ومعالجة النفايات ال�شلبة المنزلية.

تجارة عامة لزوم معدات خا�شة للم�شانع المذك�رة اأعاله.

عان��ت ال�شركة بع�س ال�شع�بات ابان الأحداث اللبنانية، ولكنها 

ع��ادت وعمل��ت عل��ى تط�ي��ر الم�شن��ع عب��ر اأدخ��ال مع��دات حديثة 

ومتط�رة وت�شل��م المهند�س �شربل ب��شله���ب الأ�شراف على عمليات 

الأنت��اج والت�ش�ي��ق م��ا اأعط��ى ال�شرك��ة زخمًا جدي��داً ف��ي الأ�ش�اق 

المحلية والعربية.

وفي حديث للمهند�س/ �شربل ب��شله�ب مع مجلة ال�شناعة اأوجز 

لن��ا بع���س الم�شاكل التي تعانيه��ا ال�شناعة ب�شكل ع��ام و�شناعتنا 

ب�ش��كل خا�س واأهمه��ا: تقني��ن الكهرب��اء، واأرتفاع �شعره��ا، وغالء 

المحروقات، وهجرة اليد المخت�شة الى الخارج.

عبد اهلل حداد

موؤ�ص�صة بو�صلهوب ال�صناعية والتجارية: نتطور با�صتمرار ونعاين من �صعوبات

معمل هوانا لـ »غزل البنات«: ال�صغار ي�صيل لعابهم والكبار يتندرون به

�صركة »ن�صر للزنكوغراف والطباعة«: خربة يف خدمة الزبائن

تاأ�ش�ش��ت �شركة “ن�شر للزنك�غ��راف والطباعة” 

ع��ام 1960 في بي��روت )منطق��ة ال�ش�ليدير(، تحت 

ا�شم��اء ع��دة، وكان م��ن م�ؤ�ش�شيه��ا جمي��ل ن�ش��ر، 

وا�شتمرت حت��ى بدايات الحرب اللبنانية، ثم انتقلت 

اإل��ى مركزه��ا الحالي في منطقة ال�ش���ف � محافظة 

جب��ل لبنان في بل��دة كفرنبرخ باإ�ش��راف اأ�شحابها 

جميل، �شام��ي وفار�س ن�شر. وم��ع ا�شتمرار ال�شركة 

في اأنتاجها، كانت الإدارة تطّ�ر المعدات الم�شتعملة 

م�شتخدم��ة مهند�شين وفنيي��ن، اإ�شافة اإل��ى العمال 

المدربي��ن للعمل عل��ى الآلت الم�شتحدث��ة ما اعطى 

النتاج زخمًا جديداً لمناف�شة ال�شركات الأخرى، من 

حي��ث الن�عية والج���دة، وتلبية للحاج��ات الملحة 

للزبائ��ن. وهي ت�ؤمن حالي��ًا كل الخدمات الطباعية 

المج��اورة  وال��دول  اللبناني��ة  المناط��ق  كل  ف��ي 

واأوروبا. وتعتم��د اأف�شل واأحدث المعدات، من خالل 

متابعة وح�ش�ر اأهم المعار�س الطباعية في العالم 

لت�شع خبرات ال�شن���ات الما�شية وحداثة الم�شتقبل 

لتاأمين اأف�شل خدمات للزبائن.

ولك��ي ت�شتمر ال�شركة في انتاجها الطباعي ل بد 

من ت�فر جملة من الأم�ر وهي:

 1 - تاأمي��ن الحماية الجمركي��ة من خالل رفع 

الر�ش�م على ال�شلع التي تحتاجها �شركات الطباعة

2 - تخفي�س ر�ش�م الطاقة 
- 3 حماي��ة النتاج ال�طني من ال�شلع الأجنبية 

                                                                           المناف�شة. 

عبد اهلل حداد

لطالم��ا اأ�شال��ت اللع��اب حل���ى “غ��زل البن��ات” 

ال�شع��ر  ت�شب��ه  وه��ي  والجذاب��ة،  الزاهي��ة  باأل�انه��ا 

المنف��س اأو الحرير المندوف.

محم�د ه�انا، الذي يعتبر اأحد اأهم الخت�شا�شيين 

ف��ي هذا النتاج، ي�شير اإل��ى اأن ت�شمية “غزل البنات” 

ب��داأت مع اأ�شرته، ويق��دم تاريخًا م�جزاً ل�شناعة هذه 

الحل�ى المميزة في البالد العربية، وي�ؤكد اأن من�شاأها 

ه��� تركي��ا، وانتقلت م��ن خاللها اإلى لبن��ان و�ش�ريا 

وغيرهما من الدول العربية في العام 1914.

ويك�ش��ف ه�ان��ا ع��ن اأنه ي��زاول ه��ذه المهنة منذ 

الع��ام 1936، اإل اأنه يت�قف عن �شناعتها في ف�شل 

ال�شيف فقط لأنها ل تحتمل درجة الحرارة المرتفعة.

ويعتبر اأن��ه اأيًا كان من�شاأ الت�شمي��ة، فاإن فر�شية 

ال�شبه بين خي�ط غزل البنات وخي�ط الحرير الناعمة 

الخارج��ة م��ن بي��ن اأنام��ل البن��ات، تب��دو الفر�شي��ة 

الأقرب اإلى المنطق.

ويتحدث ه�انا ع��ن تقنيات �شناعة هذه الحل�ى 

من خالل غليان ال�شكر حتى ي�شبح معق�داً وبعد ذلك 

يت��م و�شعه على رخام  وندلك لكي ل يبرد، ثم ن�شعه 

عل��ى �شدر نحا�س كبير، وفي هذه الأثناء نح�شر على 

النار الطحين وال�شمنة الحم�ية ونخلط ال�شكر المعق�د 

مع هذه الطبخة ، وجعله كعكة كبيرة، ثم يت�لى اأربعة 

رجال اأ�شداء اأو خم�شة جعل الكعكة كعكتين، ثم اأربعًا، 

فثماني��ة، اإلى ما ل نهاية، حتى يدق المعق�د وي�شبح 

ع�ش��رات اآلف الخي�ط، وبع��د ذلك يتم نف�شه وتق�شيمه 

وتل�ين��ه بالأحمر والزهري والأ�شف��ر قبل اأن ي��شب 

في اأكيا���س نايل�ن اأوعلب بال�شتيكي��ة. وي�شدد ه�انا 

عل��ى اأن “غ��زل البن��ات” ل يمك��ن �شنع��ه اإل يدويًا، 

خ�ش��شًا اأن ت�شميم اآلة له يكلف اأم�اًل كثيرة.

واأخي��راً يق���ل ه�ان��ا: ل ت�شتغرب���ا اإذا هم�شنا اأن 

ال�شغ��ار ي�شيل لعابه��م لهذه الحل���ى الطيبة والكبار 

اأي�شًا يتندرون به ويحب�نه.

ح�صن دقيق محمود هوانا
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متاشياً مع نهج مجلة “ الصناعة واألقتصاد » القائم 
من رسالة  أنطالقاً  اللبنانية  بالصناعة  األهتمام  على 

اجمللة في خدمة القضية الصناعية.
األنترنت                      على  اجمللة  موقع  أطالق  ومبناسبة 
خالله  من  يشكل  والذي   www.sinaaiktisad.com
بوصول  يساهم  حقيقياً  منطاً  لبنان(  في  صنع  )باب 
السلعة اللبنانية الى األسواق احمللية والعربية، وقفزة 
نوعية وجادة على طريق فتح أسواق جديدة أمام اإلنتاج 

الصناعي اللبناني.
العربية  اإلنطالقة اجلديدة للمجلة في األسواق  ومع 
واحمللية بحيث باتت مرجعاً معتمداً للتعرف إلى صناعة 
)باب  تعزيز  على  العمل  اجمللة  إدارة  باشرت  فقد  لبنان، 
صنع في لبنان( الذي تفردت به منذ صدورها في مطلع 
التسعينات كخطوة فاعلة وبكلفة مخفضًة جداً في 
من  مستفيدة  لبنان  في  الوطنية  للصناعة  الترويج 
األنتشار اجلديد للمجلة، مضافاً إليها اإلنتشارالواسع 
في   www.sinaaiktisad.com االلكتروني  املوقع  على 

جميع األسواق احمللية والعربية .
أن  اجمللة  إدارة  تأمل  اخلطوة،  هذه  جلدية  ونظراً  لذلك 
يجد الصناعيون اللبنانيون فيها فرصة سانحة لترويج 
للنموذج  وفقاً  االعالنية  املشاركة  عبر  منتجاتهم 
املوحد الذي مت أعتماده بأسلوب سهل وفعال وبكلفة 
عدد  أكبر  أمام  اجملال  في  يفسح  مبا  رمزية  تكون  تكاد 
بأنتاجها  للتعريف  الصناعية  املؤسسات  من  ممكن 

بأقصر الطرق وبأقلها كلفه.
وتقنياً  بشرياً  جهازاً  اجمللة  أنشأت  ذلك  من  أنطالقاً 
خاصاً إلجناح هذه اخلطوة مبا يحقق املصالح املشتركة 
الوطني  واإلقتصاد  خاص  بشكل  اللبنانية  للصناعة 

بشكل عام.
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�صناعات غذ�ئية�صناعات غذ�ئية

�صركة حمام�ش االمني لل�صناعة واللتجارة �ش.م.م
�ضناعة وتجارة كافة انواع المك�ضرات والبن وال�ضوكول وال�ضكاكر

e- mail : contact@api.com.lb

 العنوان: عكار - العبدة - مقابل مشتل الزراعة -بناية االمني - هاتف : 471117 )6( 961 - 471114 )6(961 
فروع الشركة  - طرابلس 1- طريق املعرض - 2- مستديرة ابو علي -3- القبة - 4- ابو سمرا - عكار : -5- العبدة - 6- 

احملمرة - 7- حلبا - الضنية - 8- مرياطة - 9 -سير الضنية - 10 زغرتا - الكورة - 11-عابا 
اململكة العربية السعودية  - الرياض - اخلالدية - 00966555201698

   معامل الفلوك�ش ال�صناعية

احمد عطايا

USINE LAVELUXE INDUSTRIELLE
�ضناعات غذائية

الناعمة ـ احلارة ملك احمد عطايا 
هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -٢١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاكس : ٦٠٠٣٤٦ ٥ ٩٦١
ص.ب : ١٤/٥٤٤٥ بيروت

www.yamama-lb.com  

info@yamama-lb.com

super brasil Co. s.a.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee roasting & Grinding & Packaging

منصورية املنت/ املكلس/بيروت/ لبنان -  هاتف : 680680 )1( 961 -  ص.ب : 66  
    فاكس: 685090 )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

�صـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�ضيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�ضتيراد وت�ضدير(

E-mail : helbawi@helbawibros.com

العنوان: حارة حريك - شارع الرويس الرئيسي - ص.ب : ٢٤/١٧١  - برج البراجنة 
  هاتف : ٥٥٦٠٥٨ )١( ٩٦١ - تلفاكس : ٥٥٦٠٥٩ )١( ٩٦١  خلوي : ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ )٣( ٩٦١

 العنــوان : مكسة - طريق قب الياس - البقاع 
هاتف : ٥٤٤١٥١ )٨( ٩٦١ -  فاكس : ٥٤٤٨٠٧ )٨( ٩٦١

�صركة اخلبز امللكي
�ضناعة الخبز العربي والفرنجي �ضناعة 

الحلويات العربية والفرنجية

العنوان: املريجات - طريق بيروت الشام - هاتف:  636105/ 03 - 08/544836 بيروت - جسر املطار 
- سنتر بزي - هاتف: 03/895395 - 01/834222 - خلدة - اوتستراد بيروت اجلنوب - 71/894898

البان واجبان جابر ابناء جابر

م�شوار اجلودة منذ 1951

طحينة - راحة حلقوم - حالوة - سمسمية - دبس خروب
Tahini - Loukoum - Halawa -  semsmia - Carob’s rolases

بيروت - هاتف :545331- 01/273649 - فاكس :  01/545331 - ص.ب.: 114720 بيروت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com 

AbdUl KAdEr GhAndoUr & sons s.A.l

 �صركة �صدقة

 sadakaللمعجنات واحللويات
صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�ضتيراد وت�ضدير(

manufacture arabic sweets & Pastries Of all Kinds

بئر العبد - شارع اقسيس - بيروت لبنان - تلفون: 278248-01/542542 961  فاكس: 01/543030 961  
www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com 
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�صناعات غذ�ئية 

مخلالت - كبي�ش - مربيات - معلبات طازجة  ورق عنب 

 زيتون - زيت زيتون

�صركة منتوجات ال�صيعة �ش.م.م

al Dayaa

 Pickles-Jams-Canned Food-Grape Leaves
Olives-Olives Oil

aldayaa@hotmail.com       Website : www.aldayaa.com

الك�رة - كفرعقا - لبنان ال�شمالي - هاتف : ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ 

فاك�س : ٩٥٢٨٢٨ )٦( - خلي�ي : ٣٠٣٨٤٢ )٣( ٩٦١ - �س.ب : ١٢ امي�ن - لبنان

م�صنع احمد محمد �صليمان الديراني واخوانه

AHmAD m.S. Al-DiRANi AND BRoS FACToRY
�ضناعة وتجارة مخلالت - �ضرابات - مربيات - مواد غذاية

Industry & Commerce Pickles - Syrups - Jams - Food Stuffs
ق�سر نبا - البقاع   هاتف : ٩١١4٠٠ (٨) ٩٦١ - 4١4١73 (3) ٩٦١

 فاك�س : ٩١١3٢3 (٨) ٩٦١ -  �س.ب.: ١٦١ - زحلة

darnaco@hotmail.com   www.aldirani.com   ahmad.aldirani@hotmail.com 

باتي�صري مريفاي

�صناعة الكاتو- كروا�صان - بوظة - �صوكول على انواعها لجميع المنا�صبات - تاأمين طلبات الفراح

 العنوان : بئر العبد - الشارع العام - بناية االغاء -   هاتف : ٢٧٤٤٢٨ - ٥٥٢٩٢٦ )٥( ٩٦١

Mirvay Patisserie

�صناعة �اللب�صة و�لن�صيج

�صـركـة زيـاد بـو عـز لل�صنـاعـة والتـجـارة �ش.م.م
ziad bou ezz co.for Ind.& commerce sarl 

صناعة كافة امللبوسات القطنية
 manufacturing all Kind of under Wear - Linens - baby set - blanket

العنوان: بتلون-الشوف- الطريق العام - هاتف:   )5(961 619681)3(961 
 خليوي: 671265)3(961- ص.ب. 1503-33
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

Lingerie     الب�ضة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �شارع ب�شري جنبالط  - بناية العيا�ص

هاتف : ٣٠٩٨٣٣ )١( ٩٦١  

٥١١٨١١ )٣( ٩٦١

  فاك�ص: ٣٠٩٨٣٣ )١( ٩٦١ 

موؤ�ص�صة دارين   

    لل�صناعة والتجارة 

 Darine manufacturing  

& Trading est. 
Lingerie     الب�ضة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �شارع ابن خلدون  - بناية العبري

هاتف : ٥-٣١٥٠٨٤ )١( ٩٦١  

٠٤٥٩٩٩ )٣( ٩٦١

  فاك�ص: ٣١٥٠٨٥ )١( ٩٦١ 

�ص.ب.: ١٤/٦٢٨٢

 rimoda.est@gmail.com
www.rimoda.com.lb

                  موؤ�ص�صة رميودا لل�صناعة والتجارة   

rimoda manufacturing  

& Trading est. 

موؤ�ص�صة نيو مود

New Mode Establishment 
❍ متخصصون بصناعة األلبسة املدرسية 

❍ تصاميم انيقة وعصرية بذوق رفيع 
❍ تنفيذ دقيق ومتقن 

❍ من املصنع الى املدارس 

العنوان: صيدا - شارع فخر الدين - بناية طعان طابق 
5-6 تلفون: 07/732689 خليوي: 03/905242  فاكس:  

07/736505
بريوت - الب�سطا التحتا - �سارع اال�ستقالل  - بناية املوؤ�س�سة  - هاتف : ٦٦٦٦٦٠- 

٦44٢٠7 (١) ٩٦١  -  فاك�س: ٦5٩٢٠٠ (١) ٩٦١ �س.ب.: ١١/7٢3٨ ريا�س ال�سلح

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

بيروت - الب�ضطا التحتا - بناية بي�ضون

beirut - basta el Tahta - beydoun bLDG.

P.O.box: 11 - 7238 beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
e-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: ahmad amin beydoun   03/ 658853

فاك�س

بريد الكتروني

هاتف

موؤ�ص�صة 

جاين �صيك�ش

Jany six

بريوت - امل�سيطبة - �سارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : 3٠٠٨74 (١) ٩٦١ - ٨١٦٨45 (١) ٩٦١ - �س.ب.: ١4 -574١     

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

magazine assinaa 127.indd   56-57 2/20/13   12:23 PM



59 ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 127 �شباط - اآذار 2013ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 127 �شباط - اآذار 2013 58

 

�شارع �شيدة الحقلة- م�شتيتا- جبيل – لبنان

هاتف : 7٩٦١٤٤ - 7٩٦٥٠٢ )٩(  ٩٦١ 

فاك�ص: 7٩٦١٤٦ )٩( ٩٦١ 

روبن�صون اأغري �ش.م.م

�ضناعة البيوت البال�ضتيكّية- �ضناعة �ضتول الخ�ضار المطعمة 

Robinson agri
Agricultural Products & Services

ت�ؤّم��ن روبن�ش�ن اأغري ت�شميم،ت�شنيع 

وتركي��ب البي���ت البال�شتيكّية وف��ق اأحدث 

الأخ��رى  والبل��دان  لبن��ان  ف��ي  التقني��ات 

اأ�شترالي��ا  ج�رجي��ا،  روماني��ا،  كالع��راق، 

وغيرها. كم��ا ت�شاهم في اإنتاج اأج�د اأن�اع 

ال�شت���ل المطعم��ة )البن��دورة والباذنج��ان 

والبطيخ وال�شم��ام...( مما يكفل  للمزارعين 

ت�ّف��ر  اأمث��ل.    لح�ش��اد  مثالي��ة  بداي��ة 

روبن�ش�ن اأغري كافة الم�شتلزمات الزراعّية 

والبذورالمهجّن��ة   ال��ري  كم�شتلزم��ات 

والأ�شمدة الكيماوي��ة والع�ش�ّية بالإ�شافة 

اإلى الإر�ش��اد الزراعي لم�شاعدة المزارع في  

الح�ش�ل على اإنتاج اأف�شل ون�عّية ممّيزة. 

بال�صتيك كام كومباين - ب.�صي.�صي. �ش.م.م

 Plastic Chem Company - PCC s.a.r.l
Plastic Industry                                                                      ضناعة بال�ضتيكية�

لبنان الجنوبي - �شيدا - الغازية - ال�شارع العام - البناية ملكه

هاتف : ٢٢٣٥٣٥ )7(  ٩٦١  - ٣٣77٨٨ )٣( ٩٦١- فاك�ص: ٢٢٣٥٣٥ )7( ٩٦١ 

e-mail :khalilcherri@yahoo.fr

لـوريجين �ش.م.ل 
م�ضتح�ضرات التجميــل والعطــورات  والمنظفــات

 العنوان: البقاع - تعنايل  املنطقة الصناعية -  هاتف : ٥١٣٢٠١ - ٥١٣٢٠٢ )٨( ٩٦١ 
 فاكس  : ٥١٣٢٠٠ )٨( ٩٦١ خلوي : ٨٣٣٦٢١ )٣( ٩٦١

e-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com

املكل�س - بناية بارودي - - تلفون:   8/ 7 /6 /  486395 )1( 961  فاك�س:   486399 )1( 961  

Email: info@baroudigroup.com   

 

صناعة االحزمة اجللدية
Leather Belts

العنوان:  احلدث - وهبي سنتر 
هاتف: ٤٦٦٠٢ ٠ )٥(٩٦١ - 
فاكس : ٤٦١٦٨٦ )٥( ٩٦١

Adresse: Hadath - Wehbi 
Center Tel : 961 (5) 466020 

- Fax : 961 (5) 461686

Email : info samobelt.com
 Website : www.samobelt.com

 �صـامـو بلــت
SAMO BELT

�ل�صناعات �لكيمائية و�لبال�صتيك

 العنــوان : بيروت - ساقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام - هاتف: ٠١/٨٠٩٤٥٤ 
خليوي : ٠٣/٢٨٤٦٩٠ - فاكس: ٠١/٨١٠٤٥٤

e mail : info@plastiban-lb.com،  www.plastiban-lb.com 

Plastiban�صركة بال�صتيبون 
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

 صناعة
 وجتارة مواد
التنظيف

manufacture 

and Trade 

of Cleaning 

materials 
العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - شارع القسيس 

هاتف : 926830)3( 961 - 279314 )1( 961 - فاكس : 279314 )1( 961  

     ل�صناعة وجتارة مواد التنظيف الفتى كو

al-Fata Co for manufacture and Trade of Cleaning materials

صناعة وطباعة كافة انواع البالستيك

العنــــــوان : بيروت - لبنان - هاتف : 851409 )1( 961 خلوي : 849700 )3( 961
E-mail : abbasmiski@gmail.com      E-mail : abbasmiski@hotmail.com

manufacturing & Printing all Kinds of Plastic  

موؤ�ص�صة ع.م. للبال�صتيك 
a.M. Plastic est. 

 العنــوان :

املعمل

 كفرشيما -  

املنطقة الصناعية 

هاتف :

١١٤ /٤٣٦١١٥ - )٥( ٩٦١ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاكس:

 ٥٥٧٥٢٣)١( ٩٦١ 

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

 �صركة ايكو للتجارة وال�صناعة 

واملقاوالت �ش.م.م

e-mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com     www.echopaint.com

 Zouk mosbeh - Industrial City - Tabet bldg. - Tel: 961 09 220857
 - 03 943773 - 775019 - fax: 961 09 220860   P.O.b: 2161 Jounieh

contact@api.com.lb     www. api.com.lb

�ل�صناعات �لكيمائية و�لبال�صتيك 
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�آالالت و�الجهزة �لكهربائية �آالالت و�الجهزة �لكهربائية

 العنوان: االوزاعي مدينة ناصر الصناعية - هاتف وفاكس : ٤٥٥٠٠١ (١ )٩٦١+ 
-           خلوي : ٢٨٨٣٤٤( ٣)٩٦١+
E.mail: elissaco@live.com

�صركة الي�صا 

لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�ش البن والبهارات

manufacturing of Grinders & roasters for Coffee and spices

cHoueirY Multi Packaging s.a.r.l

استيراد آالت ومواد التغليف والتوضيب والتعبئة 
Import machinery & Packaging materials، Packaging& Packing 

 العنوان: لبنان - منصورية املنت - شارع سامي الصلح - بناية سانت ايلي - بلوك»د«  
هاتف : 401777 )4( 961 - 401077 )4( 961 - فاكس: 532399 )4( 961  
خليوي :286252 )3( 961 - 808077 )3( 961 ص.ب.: 0162 - منصورية املنت
info@chouerymultipack.com  www. chouerymultipack.com

 stretch Film & adhesive TapeFlow Pack

حريري رادياتور  �صويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

صيدا - عني الدلب 
ملك محمد احلريري  

هاتف : 
   ٧٢٣٠٠٧ )٧( ٩٦١

 ٢٤٧٨٤٧ )٣( ٩٦١
ص.ب : ٤٩٩

saida - ain 

al Deleb - 

mohammad Hariri 
bldg.

Tel : 961 (7) 723007 
- 961 (3) 247847  
P.O.box : 499 

HARIRI 
RADIATOR

�ضناعة رادياتورات واك�ض�ضواراتها لكافة

ال�ضيارات واملولدات واملعدات 

املركز الرئيسي: صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  
تلفاكس: ٧٣٠٢٥٣)٧(٠٠٩٦١ -  ٧٢٢٢٥٣)٧(٠٠٩٦١ - ص ب: ٣٧١ صيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�صركة اآماكو غروب الم�صاهمة �ش.م.ل.     

�ضناعة اآلت لتحويل الورق ال�ضحي 

على مختلف اأنواعه

 AmACo GRouP S.A.L.

manufacturing all 
Kinds of Tissue Paper 

Converting machine

 �صركة اك�صرتافور  ل�صناعة االفران االآلية �ش.م.م

manufacturing of Bakery          ضناعة وتجارة الفران الآلية�

 العنــوان : كفرشيما  - شارع الغدير - ملك سميون وباسيل 
هاتف : ٤٣٥٤٣٣ )٥( ٩٦١  فاكس : ٤٣٢٨٥٦ )٥( ٩٦١

http://www.extrafourCo.com/    contact@extrafourco.com

ل م�صكلة بعد الآن يف تدفئة مزارع الدواجن واخليم الزراعية

                                      للمعلومات 

�صركة ال�صامي للتجارة وال�صناعة      

الدفاية االقت�صادية البيئية

�صناعة وتجهيز المطابخ الكبرى - �صنع معامل للنفايات - �صنع دفايات على انواعها

00961 3 839 269 - 00961 1 472 139  
e-mail : shamiest@shamiest.com.lb

1 - لمزرعة دواجن م�ضاحة 

1000 م. مربع 6 ليتر ديزل لكل 

�ضاعة دوران 

2 - دفاية للخيم الزراعية من  

500 م. مربع الى  10000م. مربع 

)ديزل اوزيت م�ضتهلك( 

mFSte. moughanni Freres
Artisanat Le Bronze 

Lustres et Chandelier en Bronze et Crystal
 Statues, montres, Tables, objets d'Art

Show Room - Dbayeh - Tel.: 961 4 407417 - 961 3 223376
Factory - New Rawda: 961 1 683184/ 5 - B.P. 90811 - Dekwaneh, 

E-mail: moughanni@moughannilighting.com    www moughannilighting.com

snic@dm.net.lb    www.snic.net

�ضناعة ماكينات Plasma - Water-Jet لق�ض المعادن 

وماكينات مختلفة لن�ضر وجلي الرخام والغرانيت

�صركة نحا�ش لل�صناعة والتجارة )�صنيك(

املنت - عني �شعادة 

 املدينة ال�شناعية  - بناية املوؤ�ش�شة 

هاتف :  ٨٩٠٦٩٦-٨7٨٨٠٠ )١( ٩٦١  

 فاك�ص: ٨7٨٨٠١ )١( ٩٦١

�ص.ب.: ١١٥٩-٩٠- جديدة

فوؤاد �صبليني واوالده

ت�صميم وت�صنيع كافة اجهزة النارة

info@siblini-lighting.com     www.siblini-lighting.com

 بيروت - بدارو -  شارع سامي الصلح - بناية يونس - هاتف : ٣٩٠١٩٠/١/٢/٣ )١(٩٦١ 
  فاكس: ٣٩٠٢٩٠ )١( ٩٦١ - ص.ب. : ١١/١٩٧٦

تبريد �ضناعي وا�ضغال �ضناعية       

mecanix@mecanixsal.com    www mecanixsal.com

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية  -  االوتو�شرتاد - بناية بندر 

هاتف :  7-٩٥٠٨٦٦ )٥( ٩٦١  -  فاك�ص: ٩٥٢٨٦٦  )٥(٩٦١

    mecanix s.a.l         ميكانيك�ش �ش.م.ل 
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�صناعات مختلفة 

 

Modern Industries For Concrete sal (MIC)
  Ready mix Concrete - Laboratory      مجبل باطون جاهز - مختبر لفح�ض الباطون

العنــوان : جبل لبنان - املنت - ابو ميزان - الطريق العام - هاتف : ٩٨٢٦٣٣-٤- ٩٦١         
فاكس: -٩٨٢٦٣٣ -٤- ٩٦١ 

 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

�صركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل

�صركة الكار �ش.م.ل  

العنوان:  املتني - الشارع العام -هاتف: ٢٩٦١٧٦  )٤( ٩٦١-٨٦٦٢٧٧ )٣( ٩٦١

�ضناعة الم�ضروبات الروحية والكحولية

E-mail:bousleiman@hotmail.com -  chateauvictor@hotmail.com - alcartsal@hotmail.com

  AL CART S.A.l 

Faster
Stronger
Elegant

Providing Constructive Solutions Since 1997

Turnkey Projects, 
Residential buildings 
Villas, Warehouses

Fulfilling Stakeholder
Expectations

B
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d
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r

 v
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io
n Relax as we complete 

your project the 

way you want it
Des

ign and Technology works together

Lo
ok
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g

 A
he

a
d

Structured on planning and perfo
rm

anc
e

Barek Engineering Co.LLC
P.O. Box 41364, Suite No.102

Khalidiya Zayed 1st Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: 00971 2 6580002, Fax: 00971 2 6580003

Email: barek@eim.ae, www.barek.ae
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ر���ش��ال��ة الإم�����ارات

»�صتاندارد اآند بورز« توؤكد ا�صتقرار الت�صنيف الئتماين خالل العامني املقبلني

�الإمار�ت تتهياأ الآفاق نمـو بـ 4 %خالل 2013

تتفق جل تقييمات املؤسسات املالية العاملية بأن االقتصاد اإلماراتي سيسجل خالل العام منوا إيجابيا تتراوح نسبته بني 
3.5 و 4 % ، وفيما تتوقع مؤسسة “ستاندارد آند بورز” أن ينمو اقتصاد اإلمارات خالل العام 2013 بنسبة 3.5 % مقابل3.1 % 
في العام 2012 و4.2 % في العام 2010، مع التأكيد على استقرار التصنيف السيادي إلمارة أبوظبي خالل العامني املقبلني.
قدرت مؤسسة ميريل لينش أن ينمو الناجت احمللي لإلمارات في العام 2013 مبعدل 3.2 % مقابل منو نسبته 3.4 % في العام 
2012، وتنسجم هذه التقديرات مع التوقعات التي ساقها معالي املهندس سلطان املنصوري، وزير االقتصاد التي قدرت 

بأن نسبة منو االقتصاد اإلماراتي ستتراوح بني 3.5 % و 4 % ، مع وضع رقم مستهدف للنمو يتراوح بني 4و 5 % .

»�شتان��دارد اآن��د ب���رز« ت�ؤك��د ا�شتق��رار الت�شنيف 

الئتماني خالل العامين المقبلين

الإمارات تتهياأ لآفاق نم�� ب� 4 %خالل 2013

تتفق ج��ل تقييم��ات الم�ؤ�ش�شات المالي��ة العالمية 

ب��اأن القت�ش��اد الإمارات��ي �شي�شجل خ��الل العام نم�ا 

اإيجابي��ا تت��راوح ن�شبت��ه بي��ن 3.5 و 4 % ، وفيم��ا 

ينم���  اأن  ب���رز”  اآن��د  “�شتان��دارد  م�ؤ�ش�ش��ة  تت�ق��ع 

اقت�ش��اد الإمارات خالل الع��ام 2013 بن�شبة 3.5 % 

مقاب��ل3.1 % ف��ي الع��ام 2012 و4.2 % في العام 

2010، م��ع التاأكيد على ا�شتقرار الت�شنيف ال�شيادي 
لإمارة اأب�ظبي خالل العامين المقبلين.

قدرت م�ؤ�ش�شة ميريل لين�س اأن ينم� الناتج المحلي 

لالإم��ارات ف��ي الع��ام 2013 بمع��دل 3.2 % مقاب��ل 

نم��� ن�شبته 3.4 % ف��ي الع��ام 2012، وتن�شجم هذه 

التقديرات مع الت�قع��ات التي �شاقها معالي المهند�س 

�شلط��ان المن�ش���ري، وزير القت�شاد الت��ي قدرت باأن 

ن�شب��ة نم� القت�شاد الإمارات��ي �شتتراوح بين 3.5 % 

و 4 % ، م��ع و�ش��ع رق��م م�شتهدف للنم��� يتراوح بين 

. %  5 4و 
كم��ا تتف��ق ه��ذه التقييمات عل��ى اأن النم��� الق�ي 

والمتما�ش��ك لالقت�شاد الإمارات��ي خالل العام 2013 

�شيك�ن مدع�ما بالعديد من المق�مات الداعمة، ويبرز 

ف��ي �شدارتها �شغ��ل الإمارات م�قعا جي��دا لال�شتفادة 

م��ن الم�شت�ي��ات المرتفع��ة لأ�شع��ار النف��ط بالمقارنة 

مع الدول النفطي��ة الأخرى في منطقة مجل�س التعاون 

الخليجي.

والنج��اح في ال�شتجاب��ة للتحدي��ات القت�شادية 

المحلي��ة والخارجي��ة من خالل اتب��اع �شيا�شات ق�ية 

م�شادة لل��دورة القت�شادية، وتقديم الدعم ال�شتباقي 

للقط��اع المالي، واتباع �شيا�ش��ات مالية مرنة، وجني 

مكا�شب من النم� الطفيف لالقت�شاد العالمي ، بالنظر 

اإل��ى تميز اقت�ش��اد الإم��ارات بالنفت��اح تجاريا على 

العال��م مما يجعله اأكث��ر تاأثرا بالتجاه��ات الرئي�شية 

الت��ي ت�ش�د القت�شاد العالمي. وف��ي هذا ال�شياق ، قدر 

تريف�ر كيلينان مدير التقييمات ال�شيادية في م�ؤ�ش�شة 

“�شتاندارد اآند ب�رز” اأن ينم� اقت�شاد دولة الإمارات 
خ��الل الع��ام 2013 بن�شب��ة 3.5 % مقاب��ل 3.1 % 

ف��ي الع��ام 2012 و4.2 % في الع��ام 2010، وت�قع 

اأن تتمي��ز الآف��اق القت�شادي��ة للدولة خ��الل ال�شن�ات 

الخم�س المقبلة ب��شع �شحي.

م�شي��راً اإل��ى اأن الإم��ارات تب��دو ف��ي م�ق��ع جي��د 

لال�شتف��ادة م��ن الم�شت�ي��ات المرتفعة لأ�شع��ار النفط 

بالمقارن��ة م��ع ال��دول النفطي��ة الأخ��رى ف��ي منطقة 

مجل�س التعاون الخليجي، حي��ث من المت�قع اأن تبقى 

اأ�شعار النفط عند م�شت�ى اأعلى من 100 دولر للبرميل 

خ��الل الم�شتقب��ل المنظ�ر، حيث تح�ز اإم��ارة اأب�ظبي 

على ت�شنيف ائتماني �شيادي بدرجة “ايه.ايه م�شتقر/

اإي��ه1” كما تح���ز اإم��ارة راأ�س الخيمة عل��ى ت�شنيفي 

ائتماني �شيادي بدرجة “ايه م�شتقر/ايه1«.

اآفاق م�ستقرة

وق��ال تريف���ر كلين��ان اأن الآفاق الم�شتق��رة ت�شير 

اإلى اأن م�ؤ�ش�ش��ة “�شتاندارد اآند ب�رز” ل تت�قع رفع اأو 

خف�س هذه الت�شنيفات خالل العامين المقبلين.

وتن�شج��م ه��ذه التقييمات مع نتائ��ج تقرير �شادر 

عن م�ؤ�ش�شة “�شتاندارد اآند ب�رز” والتي خل�شت اإلى اأن 

الإمارات تمكنت من ال�شتجابة للتحديات القت�شادية 

المحلي��ة والخارجي��ة من خالل اتب��اع �شيا�شات ق�ية 

م�شادة لل��دورة القت�شادية، وتقديم الدعم ال�شتباقي 

للقط��اع المالي، واتباع �شيا�شات مالي��ة مرنة، م�شيراً 

اإل��ى اأن النم��� ال�شتثنائي ل�شاف��ي الأ�ش�ل الحك�مية 

يع��زز التح���ط �شد مخاط��ر تقلبات اأ�شع��ار النفط وما 

لذل��ك م��ن تاأثي��ر عل��ى النم��� القت�ش��ادي والعائدات 

الحك�مي��ة. واأف��اد التقرير باأن الإم��ارات تعتبر واحدة 

العال��م  الرئي�شي��ة للنف��ط ف��ي  ال��دول الم�ش��درة  م��ن 

بامتالكه��ا احتياطي��ات نفطي��ة م�ؤك��دة مقدارها 98 

ملي��ار برميل، وه� ما ي�ازي 10 % من الحتياطيات 

العالمي��ة، وبالتالي، فهي تمتل��ك �شابع اأكبر احتياطي 

نفطي على م�شت�ى العالم.

م�شي��راً اإل��ى اأن قط��اع النف��ط والغ��از ا�شتح�ذ في 

% م��ن   38.4 الع��ام 2012 عل��ى ح�ش��ة مقداره��ا 

الناتج المحلي الإجمالي، واأن الثروة النفطية انعك�شت 

عل��ى مت��شط دخ��ل الفرد)بما في ذل��ك ال�افدين( الذي 

و�شل في العام 2011 اإلى 42.921 دولرا.

وبي��ن التقري��ر اأن��ه عل��ى الرغ��م م��ن ان الإمارات 

مازال��ت عر�ش��ة لمخاط��ر تقلب��ات اأ�شع��ار النفط على 

النح� ال��ذي تجلى بتراج��ع الناتج المحل��ي الإجمالي 

ف��ي الع��ام 2009 بن�شب��ة ق�امها 4.8 % ف��ي م�ازاة 

مع تراجع اأ�شعار النفط عالميًا، اإل اأنه منذ ذلك الحين، 

تميز الأداء القت�ش��ادي بالق�ة بف�شل ارتفاع الإنفاق 

الراأ�شمال��ي الع��ام وانتعا���س القطاع��ات الغي��ر نفطية 

وع�دة اأ�شعار النفط اإلى الرتفاع مجددا.

واأو�ش��ح التقري��ر اأن��ه رغ��م ارتب��اط �شع��ر �شرف 

الدرهم الإماراتي بال��دولر الأميركي، اإل اأن الم�شرف 

ل��دى  واأن  مرن��ة،  نقدي��ة  �شيا�ش��ات  يتب��ع  المرك��زي 

الحك�م��ة اأدوات مالي��ة تكف��ل له��ا تنفي��ذ �شيا�ش��ات 

م�ش��ادة للدورة القت�شادية عندم��ا ت�شاء دون اللج�ء 

بال�ش��رورة اأ�ش���اق الم��ال المحلي��ة والدولي��ة في خط 

م���از م��ع امتالكه��ا احتياطي��ات ق�ية بالنح��� الذي 

ظه��ر خالل الأزم��ة الأخيرة، وبين التقري��ر اأن اإجمالي 

�شاف��ي الأ�ش�ل الحك�مية بحل�ل نهاية العام 2011 

و�شل اإل��ى 107 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما 

اأن الإم��ارات تتمتع في ال�قت الحالي بفائ�س تجاري 

�شخ��م وفائ���س ف��ي الح�شاب الج��اري بلغ ف��ي العام 

.%  9.8 2011 ما ن�شبته 
واأو�ش��ح التقري��ر اأن اقت�شاد دولة الإم��ارات �شهد 

ب��دءا من عام 2010 الع���دة اإلى م�شار التعافي بعدما 

تعر�س لرك���د اقت�شادي في العام 2009، م�شيراً اإلى 

اأن اأف��ق النات��ج المحل��ي الإجمال��ي في الع��ام 2011 

ب��دت في و�ش��ع �شحي رغم حالة ال�شع��ف التي ت�ش�د 

القت�شاد العالمي، وبرهن على ذلك باأن ثمة م�ؤ�شرات 

للتعافي تبدو جلية في عدد من القطاعات القت�شادية، 

م��ن بينها، تعافي اأ�شعار العق��ارات ال�شكنية في اإمارة 

دب��ي، وتراجع وتي��رة انخفا���س اأ�شعار العق��ارات في 

اإمارة اأب�ظبي.

➠
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و�صيم �ل�صامي:

�لتعاون بين لبنان و�الإمار�ت نموذجًا للعرب
ي�ص���ع و�صيم ال�صامي، مدير �صيانة ومق���اوالت “جي�صكو”، النقاط على حروف العالقات 

العميق���ة الجذور بين لبنان واالإمارات، وهو اإذ ي�صير اإلى النموذج الذي يطبع هذه العالقات، 

ي�صي���ر اإلى الدور الذي توؤديه الجالي���ة اللبنانية في االإمارات من ناحية العمران والم�صاريع 

واال�صتثم���ارات، وال ين�صى الدور االقت�صادي الذي تقوم ب���ه االإمارات على ال�صعيدين الدولي 

والعربي، خ�صو�صًا بعدما اأ�صبحت متقدمة في خريطة التجارة العالمية. 

ر���ش��ال��ة الإم�����ارات

 �صكلت العالقات االإماراتية � اللبنانية على الدوام 

عالقة تفاعل.. اإن�صان���ي على �صعيد تكثيف العالقات 

االأخوية، وباالأحداث الت���ي ت�صيب لبنان في كل مرة. 

كيف تقيمون دور االإمارات في هذا الخ�صو�س؟

- اإن التعاون بين دول��ة الإمارات العربية ولبنان 

ه��� نم���ذج للتع��اون والت�شام��ن و�ش��د الأوا�شر بين 

دولتي��ن عربيتي��ن �شقيقتي��ن ولق��د احتاج لبن��ان اإلى 

اأ�شقائه في العق���د الما�شية لم�اجهة ما كان يتحمله 

من اآلم وم�شاعب ودم��ار واأكالف باهظة. اإن العالقة 

الإماراتي��ة اللبناني��ة ق�ي��ة متمي��زة و�شتظ��ل كذل��ك 

بمجه�د قيادتي البلدين وت�ا�شل ال�شقيقين.

قام���ت االإمارات ب���دور مهم على �صعي���د اإطالق 

واالقت�صادي���ة  وال�صيا�صي���ة  االإنمائي���ة  المب���ادرات 

واالجتماعية تج���اه لبنان في مختل���ف المنا�صبات 

واالأزم���ات. براأيك كي���ف كان تاأثيره���ا على مختلف 

ال�صع���د االإن�صانية واالقت�صادية. وكي���ف تقراأون هذه 

المبادرات االأخوية؟

 -يثمن لبنان قيادة و�شعبًا الدور المتميز التي اأدته 

الإمارات في م�شاع��دة لبنان والمكرمات ال�شخية التي 

قدمته��ا الإمارات من خ��الل م�شروعها لإع��ادة اإعمار 

لبن��ان كم�شروع اإزال��ة الألغام العنق�دي��ة من الجن�ب 

وم�ش��روع المرك��ز الطبي لق���ى الأمن الداخل��ي وبناء 

المدار���س والم�شت�شفي��ات ودع��م الجي���س اللبناني ول 

تزال هناك م�شروعات عدي��دة في الحق�ل الجتماعية 

وال�شحية تق�م به��ا الم�ؤ�ش�شات الخيرية في الإمارات 

العربي��ة كم�ؤ�ش�شة ال�شيخ زايد وم�ؤ�ش�شة محمد بن را�شد 

اآل مكت�م وم�ؤ�ش�شة الهالل الأحمر الإماراتي بالتعاون 

مع م�ؤ�ش�شات المجتمع المدني في لبنان.

كي���ف تقيمون دور الجالي���ة اللبنانية في عملية 

ا�صتنها�س لبنان؟ وما ه���و دوركم في م�صاريع البناء 

واالإعمار القائمة االآن؟

- ف��ي الإم��ارات العربي��ة المتحدة ع�ش��رات األ�ف 

العاملين من لبنان وكذلك اأي�شًا في �شائر دول الخليج 

العربي، حيث ي�شارك�ن في نه�شة وعمران تلك البلدان 

ال�شقيق��ة وه���ؤلء ي�شهم�ن اإ�شهام��ًا اأ�شا�شي��ًا في دعم 

القت�شاد اللبناني.

تطلع���ات الجالية اللبنانية �صكل���ت على الدوام 

مقيا�ص���ًا اإيجابي���ًا لطبيع���ة العالق���ات بي���ن لبنان 

واالإمارات، هل م���ن م�صاريع م�صتركة وم�صتقبلية بين 

الجهتين؟

- ه��دف مجل���س العمل اللبناني ف��ي الإمارات ه� 

رب��ط لبن��ان والإم��ارات ببع�شهم��ا م��ن كل الن�اح��ي 

التجارية والقت�شادية والثقافية ولقد اأخذ على عاتقه 

خلق بيئة تفاعلية يت�ا�شل من خاللها رجال الأعمال 

والمهني���ن به��دف تاأمي��ن عم��ل اأف�شل وعل��ى ت�ثيق 

ال�شداقة بين البلدان واإبراز �ش�رة لبنان الحية.

م���ا هو دور مجل����س العمل اللبنان���ي في تقوية 

اأوا�صر العالقات بين اأبناء الجالية اللبنانية من جهة، 

وبين الجالي���ة اللبنانية واالإماراتيين من جهة اأخرى 

وعلى كل ال�صعد؟

-تبن��ت الإم��ارات 4 ث�اب��ت اقت�شادي��ة مدرو�شة 

وممنهج��ة اأف�ش��ت اإل��ى النه�ش��ة القت�شادي��ة الت��ي 

�شهدته��ا الدولة خالل العق�د الأربع الما�شية، وتتمثل 

تلك الث�ابت في تن�ع القت�شاد والنفتاح القت�شادي 

وتاأ�شي�س بنية م�ؤاتية لالأعمال.

وق��د جن��ت الإم��ارات ف��ي ال�ق��ت الحال��ي ثم��ار 

ال�شيا�ش��ة القت�شادية الثابتة منذ بداية التاأ�شي�س وه� 

م��ا يتجلى في تقري��ر �شن��دوق النقد الدول��ي ال�شادر 

م�ؤخراً حي��ث تت�قع اأن يثمر القطاع غير النفطي بنح� 

%5 في عام 2013.
ي�صهد العالم على ال�صعيدي���ن، الدولي والعربي، 

اأزم���ة اقت�صادي���ة عا�صفة ل���م ينج منه���ا اأي دولة، 

وق���د انعك����س ذلك على واق���ع الجالي���ات اللبنانية 

بتواجداتها الكثيفة في مختلف دول االغتراب خا�صة 

في دول الخليج وعل���ى االأخ�س االإمارات، كيف كانت 

انعكا�صاتها على واقع الجالية اللبنانية في االإمارات 

وعلى دورها في اإعم���ار االإمارات وفي توثيق العالقة 

بي���ن الدولتي���ن ال�صقيقتين؟ وكذلك عل���ى قدرة اأبناء 

الجالية ف���ي اال�صتمرار بدعم لبن���ان اقت�صاديًا على 

ال�صعيد االجتماع���ي واال�صتثماري، وه���ل ترون اأفقًا 

جديداً لوثبة اقت�صادية م�صتقبلية في االإمارات؟

القت�ش��ادي  النفت��اح  �شيا�ش��ة  اتب��اع  -بف�ش��ل 

حافظ��ت الإمارات عل��ى مكانتها الإقليمي��ة واأهميتها 

العالمي��ة على �شعيد التج��ارة الخارجية ك�نها ب�ابة 

التج��ارة الأول��ى ل��دول المنطق��ة ومرك��زاً متقدمًا في 

خريط��ة التجارة العالمية رغم تداعيات الأزمة المالية 

وتاأثيراتها في التجارة العالمية.

حاوره: �صمير �صليمان
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ر���ش��ال��ة الإم�����ارات

كي���ف تقراأ االأزمة االقت�صادي���ة التي يعاني منها 

العالم، وه���ل كانت له���ا تداعيات عل���ى االقت�صاد 

االإماراتي ب�صكل خا�س والعقاري ب�صكل عام؟

� ف��ي بداي��ة الأزم��ة القت�شادي��ة العالمي��ة، تاأثر 

القت�شاد الإمارات��ي بع�س ال�شيء، غير اأن هذا التاأثر 

ل يعني اأن القت�شاد الإماراتي كان اآياًل لل�شق�ط كما 

ح�ش��ل في بع�س ال��دول الكبرى، بع��د ح�ش�ل الأزمة 

القت�شادية التي طاولت كل الأ�ش�اق العالمية ومنها 

الأ�ش�اق العربية.

ف��ي �ش���ء ذل��ك، ن��رى اأن ال�شتقرار ال��ذي يعي�شه 

الأزم��ة  م��ن  �شن���ات  اأرب��ع  م��رور  بع��د  القت�ش��اد 

القت�شادي��ة الت��ي م��ر بها العال��م، ومع بداي��ة العام 

الجدي��د ���� 2014، ب��داأت الأ�ش���اق تعي���س انفراجات 

متع��ددة، وبداأ الطلب على ال�ش�ق العقارية، الأمر الذي 

انعك���س عل��ى قط��اع البناء وانط��الق عجل��ة الإعمار 

ب�ش��كل ملم����س. واإذا ج��از التعبي��ر ف��اإن النفراجات 

القطاع��ات  كل  لنط��الق  اإع��ادة  بمثاب��ة  كان��ت 

والمقاولت كما انتع�شت كل ال�شتثمارات في البالد.

للمق��اولت”  “القب�ش��ة  ل�شركتن��ا  بالن�شب��ة  اأم��ا 

فه��ي �شركة عربية عريقة ومتمي��زة، خا�شت ميادين 

الإعم��ار، ودخل��ت اإل��ى ال�ش���ق الإماراتية م��ن الباب 

ال�ا�ش��ع، وق��د تمكن��ت �شركتن��ا الآنف��ة الذك��ر خ��الل 

ال�شن�ات العجاف من المحافظة على و�شع ثابت رغم 

وج���د الأزمة وم��ا بعدها. ويع�د نج��اح �شركتنا في 

تخطي الأزمة: اأوًل لأننا نقف على اأر�س �شلبة، ولأن 

الإدارة تت�خ��ى الدقة في تعامالتها، حيث اإنهم ومنذ 

عق���د يتبع�ن �شيا�شة حكيمة تن��درج في اإطار �شدق 

التعامل مع اأي ظرف ي�اجه اأي �شركة بحجم �شركتنا، 

الت��ي هي من كبري��ات ال�شركات المعروف��ة في البلد. 

هي �شركة متمكنة واإدارة واعية لكل �شاردة وواردة.

ل تتب��ع �شركتن��ا �شيا�شة الت��شع غي��ر المدرو�شة، 

برغ��م اأن الح��ذر م��ن مق�م��ات اأي م�ؤ�ش�ش��ة كبي��رة 

تتعاطى مع كل الم�شاريع ال�شتثمارية.

الآن وم��ع ب���ادر النفراجات القت�شادي��ة فاإننا 

�شائ��رون بيقظة دائمة وانتباه كلي لتخطي مرحلة ما 

بع��د الجم�د الذي اأربك �ش��ركات عديدة لم تكن مهيئة 

لأي اهت��زاز، اآخذي��ن بالعتب��ار اأن �شرك��ة القب�ش��ة 

للمق��اولت الرائدة، اأحرزت تقدمًا ف��ي اأهم الم�شاريع 

ف��ي اإم��ارة ال�شارقة، كب��رج اأ�شا�س الذي ه��� من اأكبر 

الأبراج، ويتاألف م��ن خم�شين دور )طابقًا(. اأي كناية 

ع��ن �شت مائ��ة �شقة �شكنية وخم�ش���ن مكتب تجاري، 

خ�ش��شًا واأن الم�شاحة المبنية عليها هي ملي�نا قدم 

مرب��ع، بالإ�شافة اإلى وج�د مجم��ع فلل راقية، يعتبر 

الأول م��ن ن�عه في �شارع الإمارات، وواحد وخم�شين 

فيال هي قيد التنفيذ.

وهناك م�شاريع مهمة اأخرى، كبرج ل�ؤل�ؤة الخليج 

الذي يتاألف بدوره من خم�شين طابقًا، بالإ�شافة اإلى 

الفن��ادق والمراك��ز والمجمع��ات التجاري��ة ال�شخمة، 

والأبنية ال�شياحية المتن�عة.

هل ت�صتثمرون فقط في ال�صوق العقارية واالإعمار؟

� ا�شتثماراتن��ا ل ترتكز فق��ط على ال�ش�ق العقارية 

والإعم��ار، بل اإن �شركتن��ا ت�شتثمر اأي�ش��ًا في الم�ارد 

الب�شرية، من حيث ا�شتقطاب اأ�شحاب الخت�شا�شات 

والخب��رات من الجي��ل ال�شبابي المندف��ع نح� التط�ر، 

الأعم��دة  المج��ال  ف��ي ه��ذا  المتخ�ش�شي��ن  ونعتب��ر 

ال�شا�شي��ة ل�شرك��ة القب�ش��ة للمق��اولت الت��ي ي�شرها 

دائم��ًا تقدي��م الأف�شل لم�اكب��ة تط�ر الإم��ارات، ول 

�شيم��ا اأن الدول��ة تعمل عل��ى برنام��ج ال�شتدامة منذ 

�شن�ات.

كي���ف تنظر اإلى واقع االإم���ارات ومنطقة الخليج 

االآن؟

� تعتب��ر منطقة الخليج المكان الأف�شل بين الدول 

العربي��ة وبع�س الع�ا�شم العالمي��ة، وخ�ش��شًا دولة 

الإمارات العربية المتحدة، لأنها رمز لال�شتقرار الذي 

يع�د الف�شل فيه اإلى القي��ادة الحكيمة لرئي�س الدولة 

�شم��� ال�شي��خ خليفة ب��ن زاي��د اآل نهيان وول��ي عهده 

�شم��� ال�شي��خ محمد بن زاي��د اآل نهي��ان ونائب رئي�س 

الدول��ة �شم� ال�شيخ محمد ب��ن را�شد اآل مكت�م و�شي�خ 

وح��كام الإمارات. واأخ�س بالذكر �شم� ال�شيخ �شلطان 

القا�شم��ي حاك��م اإم��ارة ال�شارق��ة ال��ذي �شج��ع عل��ى 

التط�ير والإعمار في المجالي��ن الإن�شاني والبني�ي، 

وق��د ا�شبحن��ا نالح��ظ اأن ال�شارق��ة تكت��ظ بال�ش��كان 

وت�ش�ده��ا الحرك��ة الدائم��ة، كما اأن الإم��ارات عادت 

لتتعاف��ى وال��ش��ع القت�ش��ادي يميل اإل��ى التح�شن، 

خ�ش��شًا واأن ال�شتقرار الذي تنعم به الإمارات يع�د 

اإلى حي�تها وانفتاحها على العالم.

يتحدث المهند����س �صامر عبدو االأ�صقر 

بو�ص���وح ع���ن واق���ع اال�صتثم���ارات في 

االإم���ارات، ما بع���د االأزم���ة االقت�صادية 

العالمية، وي�صير اإلى دور �صركته في مجال 

العقار والبناء، موؤكداً دور اال�صتقرار الذي 

تعي�ص���ه االإمارات في جل���ب اال�صتثمارات 

العربية واالأجنبية.

مدير في �صركة �لقب�صة للمقاوالت �لمهند�ص �صامر عبدو �الأ�صقر:

�الإمار�ت تجاوزت �الأزمة �القت�صادية بحيويتها
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 »ريزيد�ن�ص �لب�صتان« 

تقدم درعًا 

لـ »�ل�صناعة و�القت�صاد«

لمنا�شب��ة م��رور 15 عام��ًا عل��ى انطالق��ة مركز 

ريزيدان���س الب�شت��ان ف��ي منطق��ة الق�شي���س - دبي 

المرك��ز  ادارة  اقام��ت  المتح��دة،  العربي��ة  الم��ارات 

احتف��اًل بالمنا�شب��ة حي��ث خ���س الرئي���س التنفيذي 

للعملي��ات المدي��ر الع��ام م��ش��ى نم��ر الحاي��ك مجلة 

»ال�شناع��ة والقت�شاد« ب��درع تكريمي جرى ت�شليمه 

للزمي��ل �شمي��ر �ش��رف الدين مدي��ر مكت��ب المجلة في 

المارات.

وفي المنا�شبة القى الزميل �شرف الدين كلمة جاء 

فيه��ا ان مرك��ز »ريزيدان���س الب�شت��ان« عالمة فارقة 

بي��ن كبري��ات ال�ش��ركات ال�شياحي��ة والفندقي��ة على 

الم�شت�يي��ن الخليجي والعالمي ما ميز هذه الم�ؤ�ش�شة 

عن الم�ؤ�ش�شات ال�شياحية المماثلة، وقال �شرف الدين 

ان ذل��ك ج��اء بف�ش��ل الجهد ال��دووؤب من قب��ل ادارته 

وجمي��ع م�ظفي��ه ف��ي العالء م��ن ق��در ال�شياحة في 

امارة دبي.

كما ن�ه �شرف الدين بفرادة اأبا نمر م��شى الحايك 

العي��ن ال�شاهرة على كل �ش��اردة وواردة نح� الف�شل 

خا�ش��ة عل��ى �شعي��د ا�شتيع��اب الزم��ة القت�شادية 

العالمية التي طاولت ال�ش�اق الخليجية والعربية.

اأقام  رئي�س مجل�س العمل اللبناني في اب�ظبي �شفيان ال�شالح وعقيلته في منزلهما، حفل ع�شاء على �شرف 

�شعادة القائم باأعمال �شفارة لبنان في اأب�ظبي ال�شيدة فرح الخطيب الحريري بمنا�شبة انتهاء مبع�ثيتها الى 

الدولة  بح�ش�ر ا�شحاب ال�شعادة �شفراء  م�شر ، ُعمان ،  فل�شطين، الردن ، المغرب ، ت�ن�س ،  والجزائر ، واأع�شاء 

 )aub،Lau،usJ،baLamaND( مجل���س الدارة، وروؤ�شاء جمعيات خريجي الجامعات اللبنانية

وم��دراء المكات��ب التمثيلية للبن�ك اللبنانية وطيران ال�شرق الو�شط ولفي��ف من رجال الأعمال ، وقدم رئي�س 

المجل�س درع المجل�س تكريمًا ل�شعادة القائم بالعمال .

مجل�ص �لعمل �للبناني يكّرم

�لقائم باأعمال �صفارة لبنان في �أبوظبي

ر���ش��ال��ة الإم�����ارات
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 bLC baNKيفتتح مكتبه التمثيلي يف اأبو ظبي 

�صحناوي: هدفنا تو�صيل خدماتنا اىل اللبنانيني يف المارات

تما�شي��ًا م��ع روؤية متكامل��ة تترجم عملي��ًا �شفة الم�ش��رف القليم��ي التي ت�شمل 

تنمية ح�ش�ر البنك واأعماله في الأ�ش�اق الخارجية عم�مًا والقليمية خ�ش��شًا، اأعلن 

ال�شي��د م�ري�س �شحناوي رئي�س مجل���س الدارة ر�شميًا بدء ن�شاط   bLC bank في 

المارات العربية المتحدة عبر المكتب التمثيلي الأول في امارة اأب� ظبي. 

وبمنا�شب��ة الفتتاح الر�شمي، اأقام bLC bank حفل��ي ا�شتقبال في كل من دبي 

واأب��� ظب��ي ح�شرتها فاعليات من م�ش�ؤولين وكبار رجال الم��ال والأعمال الماراتيين 

واللبنانيي��ن والعرب من المقيمي��ن والعاملين في المارات. واأك��د ال�شيد �شحناوي في 

الحفلين “اإن ال�ج�د المبا�شر لم�شرفنا في اأب� ظبي ه� قرار ا�شتراتيجي يكر�س قناعتنا 

بالم�ق��ع القليم��ي المتقدم لدولة الم��ارات، وخ�ش��شا” في مج��ال ال�شناعة المالية 

والم�شرفية، والذي تح�زه بف�ش��ل الدارة الحكيمة والق�انين المتط�رة والتقدم الهائل 

ف��ي م�شت�يات البن��ى التحتية وا�شتخدام التكن�ل�جيا الحديث��ة، والتي ت�شكل مجتمعة” 

مناخا” مف�شال” لالأعمال ون�شكر البنك المركزي الماراتي لمنحنا هذه الفر�شة”. 

وقال: “لقد حققت المارات قفزات ن�عية متتالية جعلتها مركزا جاذبا” للم�ؤ�ش�شات 

المالي��ة وال�شتثماري��ة العربي��ة والأجنبية ونحن هن��ا الي�م لن�ؤكد حر�شن��ا ال�شديد على 

ار�ش��اء وج�د مبا�شر وقابل للت��شع والتط�ير. اأ�ش��اف: “ربما ل اأ�شتطيع في هذه اللحظة 

التكهن بمدى �شرعة تط�ر اأعمالنا وت��شعاتنا في المارات، لكنني اأ�شتطيع اأن اأعدكم باأن 

bLC bank في المارات �شيك�ن على م�شت�ى تطلعاتنا وتطلعاتكم في تقديم الأف�شل 
ل�شبك��ة عمالئه وتنفي��ذ عملياته باأعلى م�شت�ي��ات الج�دة. و�شتك�ن خط��ة عملنا جزءا” 

ا�شا�شي��ا” م��ن خطط العمل الطم�حة التي داأبنا على تنفيذه��ا منذ ت�شلم الدارة وانجاز 

عملية التملك قبل  اأربع �شن�ات، حيث و�شعنا روؤية متكاملة حققت نم�ا ن�عيا ومميزا في 

بني��ة البنك كمجم�عة مالية �شاملة وفي كل م�ؤ�شرات ميزانيته وفي انت�شاره داخل لبنان 

وخارجه، م�شتندين ب�شفة خا�شة الى المهنية والحتراف والبتكار والج�دة .

  bLC bank وعر���س ال�شيد �شحناوي  اأب��رز المحطات والنجازات التي حققها

خ��الل ال�شن�ات الربع الما�شية خ�ش��شا” لجه��ة النم� المميز في الم�ؤ�شرات المالية، 

وحيازة بنك usb القبر�شي ، وت�قيع اتفاقات تعاون مع م�ؤ�ش�شات مالية دولية منها 

م�ؤ�ش�ش��ة التم�ي��ل الدولية ، والتط�ير ال�شام��ل لمنظ�مة البرام��ج التم�يلية والخدمات 

والمنتج��ات التي منحت البنك �شفة مرجعية في العديد من البرامج المبتكرة كمبادرة 

تمكي��ن الم��راأة، وكل ذلك اأدى الى ح�ش�ل البنك على ج�ائز تقدير من م�ؤ�ش�شات محلية 

ودولية مرم�قة .

رئي�س مجل�س االإدارة - مدير عام bLC bank ال�سيد موري�س �سحناوي

من اليمين راوول نعمة ولبيب اأبوعتمة من اليمين �سفيان ال�سالح وابراهيم �سوايا

جانب من الح�سور ويبدو من الي�سار طوني كنعان

من اليمين يبدو خالد وعلي النابل�سي و�سمير �سلوم

يبدو من الي�سار جوزيف اأبو�سليمان

من اليمين األبير متى 

يبدو من الي�سار المحامي �سمير �سلوم

من اليمين القا�سي المعلم و�سهيل غبريل

من الي�سار ايلي وجميل �سوايا وجوزيف اأبو�سليمان

مدير عام bLC bank ال�سيد راوول نعمة وناجي اإيكو

من اليمين راوول نعمة وم�سرة قباني وطالل ر�سيد

من الي�سار موري�س �سحناوي وم�سرة قباني

ر���ش��ال��ة الإم�����ارات
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يتمي��ز مركز وريزيدن�س الب�شت��ان في ن�شاطاته الترفيهي��ة ال�شن�ية، وه� لذلك 

يبتك��ر �شيغ الخدمات التي يقدمها ل��رواد مركزه ولم�ظفيه، معتمداً على ال�احات 

المتن�ع��ة التي يزخر به��ا المركز والتي تلبي جميع الرغب��ات من خالل 95 محاًل 

تجاري��ًا راقي، م��ن بينها رواد كبار م��ن اأمثال، “باري�س كالي��ري” لم�شتح�شرات 

التجمي��ل، العط���ر الفاخرة، و باقة م��ن اأفخم �شاعات اليد، كم��ا ي�شم المركز فرع 

ل�شرك��ة “داما���س” الرائدة في مج��ال الذهب، الألما�س، ومختل��ف المج�هرات من 

عي��ار 22 و 24 قيراط��ًا. كما ي�شم المركز مجم�عة من متاجر الأقم�شة الفاخرة 

والمن�ش�ج��ات التي ت�شم اأفخم اأن�اع الكت��ان، المالب�س الجاهزة لل�شيدات، ف�شاتين 

ال�شه��رات، كما اأن المركز ه� ب��ال �شك ال�جهة الأمثل للباحثين عن اأحدث �شيحات 

الم��ش��ة و الأزياء، ومالب�س الأطفال، والحقائ��ب والأحذية الجلدية، وكذلك ل�شراء 

اأجمل الهدايا التذكارية وغيرها من المفاجاآت.

حملة تنظيف

واأه��م الن�شاط��ات الت��ي قام به��ا المركز هذا الع��ام ه� تنظيم��ه حملة تنظيف 

وتح�شي��ن محي��ط �شكن الم�ظفين كج��زء من برنامج “معًا نهت��م” وبم�شاركة عدد 

كبير من العاملين في المركز.

وفي هذه المنا�شب��ة اأثنى م��شى الحايك، رئي�س العمليات التنفيذي في المركز، 

على الجه�د الم�ظفين ودعمهم للحملة وحر�شهم على الم�شاركة في الن�شاط. وركز 

الحايك على اأهمية الحفاظ على خلق بيئة �شحية للم�ظفين والعاملين في المركز.

فن - رن

وكان المرك��ز ق��د نظ��م حدثه ال�شن���ي )ف��ن – رن/ ن�شاط ومرح( ف��ي �شاطئ 

وحديق��ة الممرز، والذي يهدف اإلى تعزيز نمط الحياة ال�شحية للم�ظفين والإدارة، 

حي��ث �شارك في هذا الحدث اأكثر من 50 م�ظفًا بن�شاطات ممتعة وم�شلية، ك�شباق 

الجري ولعبة �شد الحبل وكرة القدم ال�شاطئية، وقد جاءت هذه الن�شاطات باإ�شراف 

فادي م�ند�س وماري اآن.

واأعتب��ر الحايك اأن التزامنا في تقدي��م اأف�شل الخدمات ل�شي�ف المركز يحتاج 

اإلى ت�شجيع الم�ظفين على البقاء في �شحة جيدة  والحفاظ على لياقتهم.

رحالت ترفيهية لالأطفال

ويذك��ر اأن المرك��ز ي�شجع في فت��رة الأعياد دع���ة جميع المدار���س اإلى تنظيم 

رحالتهم اإلى مملكة الفانتزي، المليئة بالن�شاطات الم�شلية والمفيدة للطالب.

وراأى الحاي��ك اأن اله��دف من دع�ة اأطفال المدار�س ه��� ت�شجيعهم على النخراط 

ف��ي الأن�شطة النافع��ة والمزايا الكبيرة التي تقدمها الفانت��زي، وبذلك يكت�شب المركز 

�شعبية كبيرة في مجتمع المدار�س في دبي ويعتبر وجهة مثالية لهم على مدار ال�شنة.

مركز وريزيدن�ص �لب�صتان

مرك��ز وريزيدن�س الب�شتان، ه��� مجمع ترفيهي و�شكني ومرك��ز ت�ش�ق رائد، 

يق��دم للعائ��الت اأف�شل الخدم��ات والمنتجات. ي�شم مركز الت�ش���ق اأكثر من 95 

متج��راً، ت�ف��ر للمت�ش�قي��ن كل م��ا يحلم�ن ب��ه من منتج��ات ع�شري��ة ومميزة، 

وبالتال��ي فه��� وجهة ت�ش���ق متكامل��ة. يحت�ش��ن مرك��ز وريزيدن���س الب�شتان، 

فانت�ش��ي كنكدم، وه� مركز ترفيه داخلي لالأطفال. �شت�شعر مع مركز وريزيدن�س 

الب�شت��ان ب�«الراحة ومتع��ة الإقامة وكاأنك في بيتك«، حي��ث ت�شتطيع اأن تق�شي 

وقت��ك ب�شكل مثالي بين اأعمالك الخا�شة وعائلت��ك واأطفالك. يتك�ن الريزيدن�س 

م��ن 640 جناح��ًا راقيًا، وح��شًا لل�شباح��ة ومطعم الفاونتي��ن وركنًا للمطاعم 

ومرك��ز لياق��ة بدنية ومركز اأعمال وغ��رف اجتماعات. يتفرد مرك��ز ويرزيدن�س 

الب�شتان بم�قعه الحي�ي، حيث اإنه قريب من الأماكن التجارية الهامة في دبي، 

حي��ث يبع��د عن محطة النهدة للمترو 50 متراً فقط، وعلى بعد خم�س دقائق فقط 

م��ن مطار دب��ي الدولي، و�شب��ع دقائق من مرك��ز المدينة، وبالتال��ي فه� يحتل 

م�قع��ًا مح�ريًا، ما يتيح ل��رواده اأن ي�شل�ا اإلى الإم��ارات الأخرى مثل ال�شارقة 

وعجمان والفجيرة وراأ�س الخيمة بكل �شه�لة وي�شر.

�صل�صلة ن�صاطات يقيمها مركز وريزيدن�ص �لب�صتان

�بتكار �لخدمات في و�حات متنوعة

ر���ش��ال��ة الإم�����ارات
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ر���ش��ال��ة الإم�����ارات

لبنان هو محج العرب وهو القبلة الأولى 

لهم منذ الخم�صينات

رجل الأعمال الإماراتي 

اأ�صعد اأحمد العرار

 لـ »ال�صناعةوالقت�صاد«:

اآفاق ال�صناعة لي�صت محدودة         

واأبو ظبي لم تدخل متاهة الم�صاربات 

يقدم رجل االعمال أسعد أحمد العرار رؤية واضحة للواقع 
االقتصادي اإلماراتي واخلليجي خاصة، والدولي عامة. وهو إذ 
مييز بني االقتصاد الذي يعتمد على النفط ووارداته، واالقتصاد 
الذي االنتاج الصناعي، ولم ينسى السيد عرار احلديث عن 
في  املضاربني  دخول  إلى  ادى  ما  العقارات  قطاع  تضخم 

السوق، غير ان هذا القطاع عاد وأنتعش من جديد.
وتطرق السيد عرار إلى ان أسباب دخوله في مجال مصنعي 
املواد الكيماوية هو ان آفاق هذا القطاع ليست محدودة في 
إلى  ميتد  أن فضاءها  بل  الصناعي  لها  ينتمي  التي  الدولة 

الشرق والغرب.   

�صهد توقيع اتفاقية ان�صاء م�صنع بمدينة

 راأ�ش الخيمة المالحية

�صعود القا�صمي: 

مقومات اأمام نمو 

ال�صناعات في الإمارات

اأك��د �شم� ال�شي��خ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� المجل�س الأعلى حاكم راأ�س الخيمة، 

اأن دولة الإمارات ب�شكل عام واإمارة راأ�س الخيمة ب�شكل خا�س، ت�شهد نم�اً ملح�ظًا في 

القط��اع ال�شناعي لما تتمتع به من مق�م��ات اأ�شا�شية تدعم هذا القطاع. وبنائب رئي�س 

الدول��ة رئي�س مجل�س ال�زراء حاكم دبي، واأ�شاد بجه�د رئي�س الدولة �شم� ال�شيخ خليفة 

ب��ن زاي��د اآل نهيان، وبنائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س ال���زراء حاكم دبي �شم� ال�شيخ 

محمد بن را�شد اآل مكت�م، وباهتمامهم بجميع القطاعات الأ�شا�شية في الدولة.

ج��اء ذلك خالل ح�ش���ر القا�شمي يرافقه ال�شيخ محمد بن �شع���د بن �شقر القا�شمي 

ولي عهد راأ�س الخيمة مرا�شم ت�قيع اتفاق اإن�شاء م�شنع بمدينة راأ�س الخيمة المالحية.

وق��ع التفاقي��ة من جهة مدينة راأ�س الخيمة المالحي��ة ن�شر ب�شطامي ع�ش� مجل�س 

الإدارة وك�م��ار ب���دار �ش��اروج رئي�س مجل���س اإدارة �شركة الم���اد الكيميائية الزراعية 

المحدودة الزواري الجهة المنفذة للم�شروع وذلك بق�شر الظيت.

واك��د ن�ش��ر ب�شطام��ي اأن ت�قي��ع اتفاقي��ة اإن�ش��اء الم�شن��ع يعك���س التزامن��ا بجذب 

ال�شتثم��ارات الأجنبي��ة المبا�ش��رة لالإم��ارة لم��ا تتمتع به راأ���س الخيمة م��ن مق�مات 

اأ�شا�شية لقيام العديد من ال�شناعات.

ح�ش��ر ت�قيع التفاقي��ة ال�شيخ اأحمد بن �شق��ر القا�شمي رئي�س دائ��رة جمارك راأ�س 

الخيمة وعدد من الم�ش�ؤولين.

خالل توقيع ان�ساء الم�سنع

❏ كي���ف ت���رى الواق���ع االقت�ص���ادي االإماراتي في ظ���ل االأزمة 

االقت�صادية والمالية العالمية؟

● اأن��ا ل اأعتب��ر ذلك من وجهة نظ��ري اأنها اأزم��ة اقت�شادية في 

دولة الإم��ارات العربية المتحدة ودول الخليج، فهي اأزمة اقت�شادية 

ف��ي كاف��ة ال��دول ال�شناعي��ة اأدت لهب���ط النتاج ال�شناع��ي ب�شبب 

هب���ط الطل��ب، بينم��ا اقت�شاد يعتم��د باأكثر م��ن 90 % على النفط 

وواردات��ه واأ�شع��اره ف��ي ارتف��اع، ولك��ن لنرج��ع اإلى م��ا ذكرته من 

ازمة اقت�شادية في الدولة، فاأنا اأعتبره ت�شحيح لل��شع القت�شادي 

خا�شة في مجال العقارات الذي ت�شخم ب�شكل كبير مما اأدى لدخ�ل 

الم�شاربين في هذا المجال كل لأ�شباب الخا�شة.

وه��ذا ب��داأ بالنح�ش��ار والدليل بدء دخ���ل م�شتريين ج��دد ل�شراء 

ال�ح��دات ال�شكنية في دبي وانتعا�س هذا ال�ش�ق، اإ�شافة اأن ال�شياحة 

والفندق��ة في الإمارات لم ت�شهد اإنكما�ش��ًا بل ارتفاعًا وبن�شب عالية، 

فالم��الءة الفندقي��ة ل��م تن��زل ع��ن 65 % ف��ي �شه���ر ال�شي��ف، اأما 

ف��ي ال�شتاء فق��د ت�ش��ل اأحيانًا ل���100 % خا�شة ب�ج���د معار�س 

دولي��ة كبيرة مثل البن��اء والت�شييد، واأيدك�س والطبي��ة وااألإلكترونية 

ومهرجانات الت�ش�ق وجايتك�س والطيران وهذا يع�د بف�شل التخطيط 

ال�شلي��م من قبل الم�ش�ؤولين في الدول��ة وحركة مطارات الدولة ت�شهد 

زيادة في عدد الرحالت والزوار بما ل تقل عن 20 % �شن�يًا.

وك��ذا الح��ال بالن�شب��ة لالأ�شه��م فق��د م��رت كذل��ك في فت��رة من 

الم�شاربات مما رفع اأ�شعار الأ�شهم لأرقام فلكية تزيد ع�شرات المرات 

ع��ن قيمته��ا ال�ش�قي��ة الحقيقي��ة ب�شبب ت�ف��ر النقد ل��دى الم�اطنين 

وال�افدي��ن وال�شماح لل�ش��ركات ذاتها ب�شراء جزء م��ن اأ�شهمها راغبة 

باإعط��اء �ش���رة وردية لأ�شهمه��ا لإبقاء �شع��ر ال�شهم عالي��ًا م�شللة 

الم�شتريي��ن خا�شة ذوي الخب��رة الب�شيطة والذين ل يدر�ش�ن ال��شع 

المال��ي لل�شركات والقيمة الفعلية لل�ش��ركات مما اأدى تده�ر الأ�شهم 

ب�شكل كبير واأفل�س العديد من الم�شتريين وخرجت الكثير من �شركات 

ال��شاط��ة من ال�ش�ق وتقل�س اأعداد جميع �ش��ركات ال��شاطة الباقية 

باأكثر من 80 % من حجمها اأيام الزدهار.

❏ من التجارة العامة اإلى مجال �صناعة المواد الكيماوية. كيف 

تحدد لنا اأ�صباب دخولك مجال ت�صنيع المواد الكيماوية؟ 

●  اإن مج��ال عمل��ي مختل��ف م��ن ال�شي��ارات والتج��ارة العامة 

وت�ري��د م���اد كيماوي��ة ل�ش��ركات المق��اولت، وكلها جي��دة اإل اننا 

تاأثرنا �شلبيًا في مجال الم�اد الكيماوية للمقاولت ل�شببين:

� انخفا�س الطلب ب�شبب انكما�س البناء.  1
2 � دخ�ل م�شنعي الم�اد الكيماوية الإن�شائية مبا�شرة لت�ريد 
منتجاته��م ل�ش��ركات المق��اولت وباأ�شع��ار تقل ع��ن الأ�شعار التي 

كان��ت تعر���س على ال�ش��ركات التجاري��ة مما ل يدع مج��اًل لهذه 

ال�شركات.

له��ذا وجدت نف�ش��ي مرغمًا على دخ���ل المجال ال�شناع��ي واإنتاج 

م���اد البناء الكيماوي��ة، فال�ش�ق اأ�شبح للم�شنعيي��ن في هذه المرحلة 

فاإذا اأردت البق��اء في هذا المجال فيجب دخ�ل مجال الت�شنيع والذي 

تك�ن اآفاقه واأ�ش�اقه لي�شت محدودة في الدولة بل بكافة بالد ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا اإ�شافة لدول و�شط اآ�شيا و�شرق اأفريقيا.

❏ هل تاأث���ر االقت�صاد الخليجي براأي���ك باالأزمة االقت�صادية 

العالمية؟

●  كم��ا ذك��رت �شابق��ًا ف��اإن القت�ش��اد الخليج��ي ل��م يتاأثر 

بالأزم��ة كما ه� ف��ي اأوروبا وال�ليات المتح��دة واليابان والتي 

اأدت فيه��ا لإغ��الق الكثي��ر م��ن الم�شان��ع وال�ش��ركات والبن���ك 

وال��شط��اء الماليي��ن و�شركات العق��ارات، وكان ج��ل التاأثير في 

�ش���ق العقارات مم��ا اأثر �شلب��ًا على قط��اع الإن�ش��اءات وبالتالي 

عل��ى كل ال�ش��ركات الم�شاندة لهذا القط��اع كالم�شانع وال�شركات 

الم���ردة وكذل��ك �ش��ركات المق��اولت، اأم��ا القطاع��ات الأخ��رى 

القت�شادي��ة وال�شحية وال�شياحية والنفطي��ة وال�شناعية )خارج 

ومنه��ا  والتجاري��ة  والتعليمي��ة  الإن�شائي��ة(  المنتج��ات  قط��اع 

ال�شي��ارات والأجه��زة المنزلية والمالب�س والأغذي��ة فجلها �شهدت 

نم���اً ملح�ظًا وبن�ش��ب متفاوتة، وحت��ى اأن الأزم��ة العقارية في 

دب��ي والتي �شهدت النخفا�س التام بداأت تن�شط وبداأ الإقبال على 

ال�ش��راء لك��ن بان�شباط حتى ل تدخ��ل في دوام��ة الم�شاربة مرة 

اأخرى.

اأم��ا اإمارة اأب� ظب��ي فالحمدهلل النم� لم يتاأث��ر لأن الإمارة لم 

تدخ��ل في متاهة الم�شاربات اإل في �ش�ق الأ�شهم، وخطة التنمية 

2030 والت��ي و�شعتها الحك�مة الر�شيدة بت�جيهات �شم� ال�شيخ 
خليفة بن زايد و�شم� ال�شيخ محمد بن زايد ما�شية في ترو واتقان 

لتحق��ق اأهدافه��ا م��ع تعديالت بين فين��ة واأخرى وف��ق متطلبات 

ال�ش�ق وال�شعب وال�ط��ن والزمن هادفة خدمة ال�طن والم�اطنين 

ورفع اإ�شم الدولة بتقديم الأمثل مثل مدينة م�شدر والمطار الدولي 

والطي��ران ال�طن��ي و�شك��ة حدي��د التحاد ومت��رو الم��دن والبناء 

الم�شتدام وميناء خليفة ومنطقتها ال�شنانعية وتنمية ال�شناعات 

النتاجي��ة ولي�س ال�شتهالكية مثل �شناع��ات الألمني�م والحديد 

وال�شناعات الكيماوية والبتروكيماوية والأدوية وتط�ير التعليم 

والمناط��ق ال�شياحي��ة ف��ي العديد من الج��زر مثل الري��م وال�ش�ة 

وال�شعدي��ات ويا���س وغيرها وخط���ط الغاز والنفط اإل��ى الفجيرة 

لتالفي اأي م�شاكل م�شتقباًل قد تتعر�س لها خط�ط النقل.

❏ كلمة اأخيرة تحب اأن تو�صلها اإلى لبنان واللبنانيين؟

●  لبن��ان ه��� محج الع��رب وهي القبل��ة الأولى قب��ل اأوروبا 

من��ذ الخم�شينات فالكل يع�شق لبنان واأهله وهذا ه� �شبب الإقبال 

الكبي��ر م��ن دول الخلي��ج لدعم لبن��ان و�شعب��ه، واأرج��� اأن ينتبه 

اللبنان��ي اإلى تط�ير وخدم��ة وطنه، فلبنان �شام��د ك�شجرة الأرز 

اللبناني��ة ال�شام��دة من��ذ اآلف ال�شني��ن، وال�شع��ب اللبنان��ي ق�ي 

العزيم��ة وعا�ش��ق ل�طن��ه فمهم��ا اغترب وبق��ي لأجي��ال فتراهم 

يع���دون اأو اأحفاده��م لزيارتها وما بخل�ا على ه��ذا البلد الجميل 

وتط�ير قراهم ومدنهم.
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�صريك ومدير »يونيمارين تكنيكال �صرفي�ش ل.ل.�ش«

المقط�ش: ال�صناعة �صريان الحياة القت�صادية

كشف رجل األعمال، عدنان موسى 
واالقتصاد”  “الصناعة  لـ  املقطش 
حكاية رحلته وطموحه التي فاقت 
اإلجنازات  حتقيق  في  سنوات،   5 الـ 
اخليمة  رأس  من  انطالقاً  العديدة، 

واإلمارات ووصوالً إلى البحرين.

 وي�شي��ر المقط���س اإل��ى اأن��ه ك��ي يك���ن لرج��ل 

العم��ال م�قع��ًا متقدم��ًا، عليه الدخ���ل اإلى عالم 

الحي��اة  �شري��ان  ال�شناع��ة  معتب��راً  ال�شناع��ات، 

القت�شادي��ة، ويحت��اج ه��ذا ال�شريان اإلى بل��ِد اآمًن 

وم�شتق��ر، كما يحت��اج اإلى �شركة متط���رة ك�شركة 

unimarin التي اأ�ش�شها مع �شريكه ال�شيد ج�رج 
نعمة نجار. وي�شير المقط�س اإلى �شريكه غانم، الذي 

تقا�ش��م معه الأفكار والهم�م لبل�غ الهدف، معتمداً 

بذل��ك على م�شداقية غان��م وت�شميمه وعزمه على 

تحقيق المزيد من النجازات.

انطلق��ت   unimarin ان  المقط���س  وي�ؤك��د 

ب��� 120 م�ظف��ًا وعام��اًل، وه��ا ه��ي الآن تعمل ب� 

240، وهي قفزة ن�عية في زمن تداعيات الأزمة 
العالمي��ة الت��ي طاول��ت معظ��م الأ�ش���اق العربي��ة 

والخليجية.

 ويعتب��ر المقط���س ان النجاح ال��ذي تم تحقيقه 

ج��اء ب�شب��ب ال�شتقرار الأمن��ي اأي�شًا، ال��ذي تتميز 

ب��ه الإم��ارات العربية المتح��دة. وت�جه اإل��ى راأ�س 

الخيمة بال�شكر الدائم لعناية حاكمها ال�شيخ �شع�د 

القا�شم��ي، وقد �شهدت هذه الإم��ارة ت�قيع اتفاقية 

اإن�شاء م�شنع ب�800 ملي�ن دولر.

اقت�ش��اد  الخيم��ة  لراأ���س  اأن  المقط���س  وي��رى 

خا���س، وحيثي��ة خا�ش��ة، م��ن حي��ث ال�شناعات 

الكبي��رة والمعام��ل والك�ش��ارات، وه��ذه القطاعات 

تاأخ��ذ الحي��ز الأكبر ف��ي تغذية الم�شاري��ع بالم�اد 

ال�شلبة. 

ويتط��رق المقط���س اإل��ى الم�شن��ع ال��ذي ينت��ج 

�شناعة الحدي��د، ويعتبر انه ي�شتهلك 500 طن من 

الحدي��د في م�شاريع��ه، معتمداً عل��ى اآلت متط�رة 

وعالي��ة الج���دة، ما اأو�ش��ل ال�شركة ومن��ذ ثمانية 

ع�شر عام اإل��ى مراحل متقدمة في �شناعة المباني 

الحديدية، واأنابي��ب الغاز والزي�ت، ومياه التبريد، 

وجزء كبيرا من �شيانة ال�شفن.

يت��م  كبي��ر  م�ش��روع  وج���د  المقط���س  وي�ؤك��د 

التح�شي��ر ل��ه و�شينّف��ذ ف��ي دول��ة البحري��ن خ��الل 

مختلف��ة  �شناع��ات  لإقام��ة  المقبلتي��ن،  ال�شنتي��ن 

الأحج��ام. فبالإ�شافة اإلى �شناع��ة العزل الحراري، 

هناك ال�شناعات الكهربائية والميكانيكية.

 وح���ل الم�ش��روع الجدي��د ف��ي البحري��ن، اأك��د 

المقط���س ان الت�شني��ع يتم ف��ي باح��ة الم�شنع في 

راأ���س الخيم��ة، وهن��اك ج��زء كبي��ر جاه��ز لل�شحن 

ع��ن طريق البح��ر، والجزء الثان��ي الأكبر ي�شنع في 

البحرين.

وح���ل الأزم��ة القت�شادي��ة  العالمي��ة ومدى 

تاأثيره��ا عليه��م، يق���ل المقط���س اإن عمله��م ل��م 

يتاأثر كثيراً بالأزم��ة التي طاولت الأ�ش�اق العربية 

والخليجي��ة كاف��ة، وي�ؤك��د ا�شتمرارهم ف��ي تاأمين 

التزاماته��م تج��اه زبائنه��م، ومت�خي��ن الدقة في 

معالجة اأي خلل يعرقل تنفيذ م�شاريعهم.

 ويعتبر المقط�س، اإماراتي اله�ا واأردني اله�ية، 

وه��� ذو خب��رة �شناعي��ة اكت�شبها م��ن وطنه الأم 

الأردن وم��ن الإم��ارات اأي�شًا، معتب��راً ا�شتثمارات 

�شركته في الأردن ناجحة.

 ويتح��دث المقط�س عن دول��ة الإمارات التي ل 

��ي اقت�شادك وتط�ر 
ّ
تن��ام، الحا�شرة دومًا كي تنم

�شناعات��ك وت�اكب عجلة التط���ر التي ل تت�قف، 

الت��ي تفتح اأمامك اأب�اب الم�شاري��ع الجديدة وتنًفذ 

وفق المعايير الدولية المطل�بة والمنا�شبة. 

وح�ل ق�ة القت�شاد في الإمارات وباقي دول 

مجل���س التع��اون يلفت المقط�س اإل��ى اأن ال�شتثمار 

هن��ا تمي��زه الأر���س الخ�شب��ة والت�شهي��الت التي 

تقدمه��ا البن���ك للم�شتثم��ر، خ�ش��شًا ف��ي مجال 

ال�شناع��ات الم�شاهم��ة في ه��ذه النه�ش��ة الكبيرة 

التي تمر بها اإماراة الخيمة.

المدن��ي  التنظي��م  اإل��ى  نظرن��ا  اإذا  وي�شي��ف،   

ق��راءة  الخيم��ة، يمكنن��ا  اإم��اراة  ف��ي  والتخطي��ط 

عناوي��ن ت�شي��ر اإل��ى مدى ت��شي��ع الإعم��ار ورقعة 

البن��اء التي ظه��رت معالمها قب��ل 3 �شن�ات، وهي 

تخط��� الآن ب�تيرة مت�شاعدة. والمنطقة الحرة في 

الخيم��ة )فريزو Frison(، �شّهلت ا�شتثمار الأر�س 

واإ�شالحه��ا، وبناء الم�شانع وال�ش��ركات الجديدة، 

وجذبت الأيدي العاملة المتمر�شة في هذا القطاع.

 وخت��م المقط���س حديثه في ت�جي��ه ال�شكر اإلى 

“ال�شناع��ة والقت�ش��اد” متمني��ًا ان يمت��د ال�شالم 
الم�ج���د في الإم��ارات اإل��ى لبن��ان والأردن وكل 

الدول العربية.

المقط�س خالل حديثه الى الزميل �سمير �سرف الدين     

ر���ش��ال��ة الإم�����ارات

 Unimarine Technical ServiceS l.l.c
Steel Fabrication & construction - Pipe Fabrication & erection - mechanical Works  
Thermal insulation & cladding - Ship repairs - Blasting & Painting - Scaffolding

P.o. Box: 3634. Ras Al khaimah. 
u.A.E. - Tel.: +971 7 2668241 
Fax: +971 7 2668682
P.o. Box: 112904. Abu Dhabi. 
u.A.E. - Tel.: +971 2 4419144  
Fax: +971 2 4419184
Email: unimarineadmin@ 
unionholding.com   
website: wwwustrak.com
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ر�شالة �ش�ريا

تد�عيات فر�ص �لعقوبات �الأوروبية على �لمو�رد �ل�صورية

8 �أزمات معي�صية �أنهكت �لمو�طن في 2012 
اقتربت سلسلة األزمات املعيشية من املواطن السوري مع بداية عام 2011، واستمرت إلى نهاية عام 2012، وإن كانت 
األزمات التي مر بها السوريون خالل العامني املذكورين متقاربة إلى حد كبير من بعضها إال أن أزمات عام 2012 كانت 

أكثر من حيث العدد وأشد من حيث األثر.

خبز وغاز

ب��داأت اأزم��ة الخبز م��ع ت�قف عم��ل 22 مطحنة 

في حلب خ��ارج الخدم��ة ب�شبب الأح��داث وانقطاع 

الكهرب��اء، وكذل��ك ت�ق��ف مطحنتي��ن ف��ي اإدلب و3 

ف��ي حم���س واأخرى في دي��ر ال��زور لتنخف�س بذلك 

الطاق��ة الإنتاجية اإل��ى الن�شف، وو�ش��ل العجز في 

حل��ب اإلى 1300 طن. علمًا ب��اأن حلب تنتج 5000 

ط��ن خبز وتغ��ذي المحافظ��ات ال�شرقي��ة وال�شمالية 

ال�شرقي��ة والجن�بي��ة منه��ا م��ا ت�شبب بخل��ق �ش�ق 

�ش���داء على الخبز، وارتفاع �شع��ر الربطة الخبز اإلى 

250 لي��رة و100 في دم�ش��ق. وكذلك ارتفاع �شعر 
ربطة الخب��ز ال�شياحي اإلى 100 ليرة بحجة ارتفاع 

�شع��ر دقيق )الزي��رو( الخا���س بال�شياح��ي. وب�شبب 

العج��ز الحك�م��ي وتاأخره عن الحل، �ش��ارع القطاع 

الخا���س ل�شتي��راد ربط��ات الخب��ز من لبن��ان. تال 

ذل��ك خط�ات حك�مي��ة لحل الأزمة ب��داأت با�شتيراد 

الدقي��ق وت�شغيل الأف��ران الآلي��ة والحتياطية على 

م��دار 24 �شاعة وت�شكيل لجنة ف��ي وزارة القت�شاد 

لح��ل الأزمة، وليتقل�س بذلك الزدحام على الأفران 

بن�شب��ة مهمة وه��ذا ما ن�ش��ط مجدداً عم��ل المطاعم 

ومح��الت ال�جبات الجاه��زة التي عان��ت من اأزمة 

نق���س الخب��ز اأي�شًا. ما زال��ت اأزمة الغ��از مع بداية 

ع��ام 2013 تثق��ل كاهل الم�اطن ال��ذي يعاني من 

نق�س المادة وارتف��اع �شعرها منذ نح� عامين، مع 

بدء فر�س العق�بات الأوروبية الجائرة على الم�رد 

ال�ش�رية، وخا�شة اأن �ش�رية ل تنتج - ح�شب وزارة 

النفط - اأكثر م��ن ن�شف حاجتها من الغاز المنزلي 

وت�شت���رد ما تبقى من الخ��ارج، بما يقدر بنح� 50 

األف طن �شن�يًا.

وف��ي �شبيل ت��دارك الأزمة عم��دت الحك�مة في 

بداي��ة ع��ام 2012 اإل��ى رفع �شع��ر ا�شط�ان��ة الغاز 

اإل��ى 400 ل. ���س، بزيادة 60 % ع��ن ال�شعر القديم 

والمح��دد ب���250 لي��رة �ش�ري��ة، ث��م ع��ادت وزارة 

القت�ش��اد لتخف���س وزن الأ�شط�ان��ة ف��ي منت�شف 

ع��ام 2012 مع الحفاظ على �شعرها، اإل اأن الإجراء 

ل��م ينف��ع بانح�ش��ار اأزم��ة الغاز ف��ي �ش�ري��ة، حيث 

ارتف��ع �شعر الجرة اإلى 2000 ليرة واأكثر في ال�ش�ق 

ال�ش�داء.

اأم��ا الجه��ات الر�شمي��ة فق��د تقاذف��ت م�ش�ؤولية 

نق���س الغاز فيما بينها، فمديري��ة التم�ين ت�ؤكد اأن 

م�ؤ�ش�ش��ة الغ��از م�ش�ؤول��ة عن ج��زء كبير م��ن الأزمة 

ب�شبب عدم تعاونه��ا، بينما حملت �شركة محروقات 

جهات القط��اع الخا�س م�ش�ؤولي��ة ال�شم�شرة بالغاز 

ورف��ع �شعره. م�شادر في �شركة محروقات قالت: اإن 

العت��داء على �شيارات الت�زيع �شدد من هذه الأزمة، 

حي��ث ت��م العت��داء عل��ى 10 �شهاريج لنق��ل الغاز 

ف��ي الح�شك��ة والرقة ودير ال��زور، ومن��ذ اأن فر�شت 

العق�ب��ات على ت�ريد الغاز ال�ش���ري لم ي�شل �ش�ى 

�شحنتين من هذه المادة.

مازوت وكهرباء

�شه��د ع��ام 2012 ارتفاعي��ن عل��ى �شع��ر مادة 

الم��ازوت بقرارين اأ�شدرهما وزير التجارة الداخلية 

وحماي��ة الم�شتهلك د. قدري جمي��ل رفع بم�جبهما 

�شع��ر ليت��ر المازوت مرة من 20 اإل��ى 23 ليرة وفي 

الم��رة الثاني��ة و�ش��ل ال�شع��ر اإل��ى 25 لي��رة لليت��ر، 

م��ا ت�شب��ب بارتف��اع اأ�شعار جمي��ع الم���اد الغذائية 

وو�شائ��ط النقل واأي�شًا بارتف��اع ليتر �شعر المازوت 

100 لي��رة لليت��ر ف��ي  اإل��ى  ف��ي ال�ش���ق ال�ش���داء 

نهاي��ة ع��ام 2012، م��ا ت�شبب بخ�ش��ارة الكثير من 

المنتجات الزراعية.

ورغ��م اأن جمعي��ة حماي��ة الم�شتهل��ك راأت بهذا 

الرتف��اع عبئ��ًا جدي��داً عل��ى الم�شتهل��ك ول�شيم��ا 

اأن ه��ذه الم��ادة تدخل في �شل��ب الإنت��اج الزراعي 

والخدم��ي والنق��ل. اإل اأن الم�اطن ب��ات يتمنى اأ�شد 

التمني ل��� يجد من يبيعه ليتر الم��ازوت ب�25 ليرة 

�ش�رية، لكن الذي حدث ه� اأنه �شار يزاحم �شاعات 

واأيام��ًا ط�يل��ة ف��ي محط��ات ال�ق���د ليح�شل على 

الليت��ر ب�شع��ر 60 و80 وحتى 100 لي��رة، ورغم اأن 

الحك�م��ة اأقرت ت�زيع 250 ليتر مازوت لكل عائلة 

ف��ي ف�ش��ل ال�شت��اء كدفع��ة اأول��ى، اإل اأن مدي��ر عام 

�شركة محروقات ناظم خداج اأكد باأنه لن يتم ت�زيع 

م��ازوت التدفئة على الم�اطنين لأن النق�س الي�مي 

م��ن هذه المادة ي�شل اإلى 11 األف متر مكعب ي�ميًا 

ب�شبب العق�بات المفرو�شة على قطاع المازوت من 

ناحي��ة وتعطل العمل ف��ي م�شفاة بانيا�س من جهة 

ثاني��ة. ولم ياأت الح��ل الحك�مي اإل ب��شع اأول�يات 

لت�زيع م��ادة الم��ازوت، فالمخاب��ز اأوًل والمدار�س 

والم�شاف��ي ثانيًا، وقطاع النقل ثالثًا.. فيما لم يحظ 

مازوت التدفئة اأهمية تذكر.

وامت��دت م�جة النقطاعات الكهربائية مت�شببة 

باأزم��ة حقيقي��ة ف��ي حي��اة ال�ش�ريي��ن ابت��داًء م��ن 

تعط��ل اأعمالهم وور�شاته��م ولي�س انته��اًء بارتباك 

معي�ش��ي ي�شبب��ه البرد القا�ش��ي. حي��ث و�شلت فترة 

التقنين الكهربائ��ي في بع�س مدن ريف دم�شق اإلى 

15 واأحيان��ًا 17 �شاع��ة، على حين تراوح التقنين 
ف��ي مناط��ق اأخ��رى م��ن 3 اإل��ى 8 �شاع��ات. وعزت 

وزارة الكهرباء هذه النقطاع��ات ل�شتهداف اأعمدة 

وخزان��ات الكهرب��اء والعت��داء عل��ى خط���ط الغاز 

ف��ي محافظة دير ال��زور والمغذية لع��دد من معامل 

المعالج��ة. وق��د اأك��د وزي��ر الكهرب��اء ب��اأن ور�شات 

الإ�ش��الح وال�شيان��ة تمكن��ت م��ن اإ�ش��الح كام��ل 

الأعط��ال والتخريب الذي لحق بب��رج الت�تر العالي 

ف��ي ري��ف دم�ش��ق، اإل اأن الظ��الم م��ازال يخيم على 

بع�س من المناطق.

نقل و�سكن

ت�شبب��ت اأزم��ة الم��ازوت باأزمة نقل ح��ادة بين 

الم��دن والمحافظ��ات ال�ش�رية، حيث امتن��ع العديد 

م��ن �شائق��ي الميكروبا�ش��ات ع��ن العم��ل وو�شلت 

ن�شب��ة الذين ترك�ا المهنة اإلى 75 % ح�شب م�شادر 

محافظ��ة ري��ف دم�ش��ق، بينما ق��رر اآخ��رون تحمل 

م�شاق المهنة ولكن مع اإ�شراك الركاب بتحمل تبعات 

ا�شتمراره��م بالعم��ل، حي��ث رف��ع جمي��ع ال�شائقين 

العاملين على خط�ط دم�شق وريفها تعرفة الرك�ب 

من تلقاء اأنف�شهم اإلى ال�شعف واأكثر.

وب��دا التعاطف الحك�مي غي��ر المعلن مع ه�ؤلء 

ال�شائقي��ن، فم�ش��ادر في محافظت��ي دم�شق وريفها 

اأك��دت اأن ال�شائقي��ن يكاب��دون الأمرين ف��ي عملهم، 

واأن زي��ادة 5 لي��رات �ش�ري��ة ل ت�ش��كل عبئ��ًا عل��ى 

الم�اط��ن. ونف��ت الم�ش��ادر وج�د نق�س ف��ي مادة 

الم��ازوت بالن�شب��ة ل��شائ��ل النق��ل ب�ش��كل خا�س، 

م�ؤك��دة اأن ال�شائقي��ن يبيع���ن مخ�ش�شاته��م الت��ي 

ي�شتلم�نه��ا م��ن محطات ال�ق���د الحك�مية بال�شعر 

الر�شمي في المحطات الخا�شة ب�شعر م�شاعف، لأن 

الربح الذي يتقا�ش�نه جراء عملية البيع يغنيهم عن 

ت�شغيل مركباتهم.

والحقيق��ة اأن اأزم��ة النق��ل لم تط��ل و�شائل نقل 

الم�اطنين فح�شب ب��ل طالت نقل الب�شائع الخا�شة 

بالتجار وال�شناعيين.

الأحي��اء  بي��ن  الن��زوج  حرك��ة  ا�شتم��رار  م��ع 

والمحافظ��ات ف��ي عام 2012 وزي��ادة الطلب على 

العق��ارات ف��ي المناطق الأكثر اأمن��ًا، ارتفعت اأ�شعار 

الإيج��ارات ال�شكنية لحدود غي��ر م�شب�قة وبن�شب ل 

تقل عن 60 اإلى %65. فالنازح�ن زادوا من الطلب 

عل��ى العق��ارات التي فاقت قدراته��م المادية، فبات 

بع�شهم في مراكز الإي���اء واآخرون منهم اتجه نح� 

الحدائ��ق فيم��ا ف�شل فري��ق ثالث التج��اه للفنادق 

الرخي�شة المنت�شرة ف��ي و�شط دم�شق والتي ا�شتغلت 

الفر�ش��ة بعد اأزمة ك�شاد ط�يلة م��رت بها فخف�شت 

الأج�ر بن�شبة 30 % لت�شجيعهم على البقاء.

اأ�سعار ودوالر

طالت م�جة ارتفاع الأ�شعار على مدى العامين 

الما�شيي��ن كل الم���اد الأ�شا�شي��ة وغي��ر الأ�شا�شية، 

وكان له��ذه الرتفاع��ات اأثره��ا الأكب��ر عل��ى لقمة 

الم�اطن ال�ش�ري، ومن هنا اأتت المحاولة الحك�مية 

الأولى مع بداية عام 2012 على �شكل اإ�شدار ن�شرة 

تاأ�شيري��ة يتم بم�جبها تحديد اأ�شعار ال�شلع والم�اد، 

اإل اأن هذه الن�شرة ق�بلت برف�س التجار لها دون اأن 

يجدوا �شلط��ة ت�شريعية واحدة عليه��م تجبرهم على 

الأ�شعار الجديدة.

وقد كان لرتف��اع الأ�شعار اأ�شباب بع�شها مبرر 

كارتفاع �شع��ر الدولر وتذبذبه الم�شتمر و�شع�بات 

ف��ي ال�شتيراد وفي ت�شديد الب�ال�س وامتناع البن�ك 

ع��ن فت��ح العتمادات باأ�شم��اء ال�ش�ريي��ن حذراً من 

العق�ب��ات و�شع�بات اأخرى تتعل��ق بارتفاع تكلفة 

النق��ل وزيادة اأ�شع��ار المازوت و�شع�ب��ة الح�ش�ل 

يف�شره��ا  مب��ررة ل  غي��ر  لأ�شب��اب  اإ�شاف��ة  علي��ه، 

الم�شتهلك اإل بج�شع التج��ار الذين يبيع�ن ب�شائعم 

الت��ي ا�شتروه��ا قب��ل ارتف��اع �شع��ر ال��دولر ب�شعره 

الجديد، والذين يرفع�ن اأ�شعار ال�شلع المنتجة محليًا 

وغي��ر الم�شت�ردة. فيما يعتبر التج��ار اأنف�شهم و�شط 

ه��ذه الحلق��ة باأنه��م غي��ر م�ش�ؤولين ع��ن ارتفاعات 

الأ�شعار فال�ش�ق يحكمه اأوًل العر�س والطلب.
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ر�شالة العراق

37 �صركة حملية يف 
القائمة ال�صوداء

اأعلن��ت اإدارة محافظة وا�شط ع��ن اإدراج 37 

�شركة محلية �شمن القائمة ال�ش�داء خالل العام 

الما�شي، ومنعها من تنفي��ذ الم�شاريع الجديدة 

بالمحافظة والمدرجة �شمن خطة عام 2013.

وقال معاون المحافظ لل�ش�ؤون الفنية �شبيح 

لفتة فرحان في حديث اإلى، اإن “اإدارة المحافظة 

اأدرج��ت ف��ي الع��ام الما�شي 37 �شرك��ة محلية 

متخ�ش�ش��ة بتنفيذ م�شاريع البن��اء والإن�شاءات 

والم�شاري��ع الخدمي��ة المختلفة �شم��ن القائمة 

ال�ش���داء”، مبينا اأن “ه��ذه ال�شركات تلكاأت في 

تنفي��ذ الم�شاريع التي كان��ت بعهدتها اأو نفذتها 

بم�ا�شف��ات رديئ��ة وغير مطابق��ة للم�ا�شفات 

والمعايير الم��ش�عة لتلك الم�شاريع«.

واأ�شاف فرح��ان اأن “ال�شركات التي اأحيلت 

للقائم��ة ال�ش���داء �شيت��م حظ��ر التعام��ل معه��ا 

كلي��ًا وحرمانها من تنفي��ذ الم�شاري��ع الجديدة 

والمدرج��ة �شمن خطة المحافظ��ة لعام 2013 

ك�نها لم تلتزم بالم�ا�شف��ات الفنية للم�شاريع 

المحالة عليها”، م�شيرا اإل��ى اأن “هذه ال�شركات 

تاأخرت عن م�اعيد الإنجاز بمدد ط�يلة رغم ما 

اأعطي لها من وقت اإ�شافي يكفي لالإنجاز«.

ولفت فرحان اإلى اأن “اإدارة المحافظة لديها 

معايي��ر لتقيي��م ال�ش��ركات ح�ش��ب ت�شنيفاته��ا 

م��ن حي��ث تع��داد ك�ادره��ا الفني��ة والهند�شية 

وم��ا م�ج�د لديه��ا من اآليات اإ�شاف��ة اإلى ت�فر 

ال�شي�لة المالية لديها وم��دى تنفيذها لالأعمال 

والم�شاريع ال�شابقة”، م�ؤك��دا اأن “التقييم يبنى 

اأي�شا على التحقق من عدم تعامل هذه ال�شركات 

بالباط��ن �ش�اء في بيع اأو �ش��راء الم�شاريع التي 

تحال على �شركات اأخرى«.

وكان��ت اإدارة محافظ��ة وا�ش��ط اأعلن��ت، في 

الأول م��ن كان���ن الثان��ي الحال��ي، ع��ن اإنفاق 

م�ازنته��ا لع��ام 2012 والبالغ��ة 261 ملي��ار 

دين��ار بن�شب��ة %100، م�ؤك��دة اأن الم�شاري��ع 

المدرجة �شم��ن خطة المحافظ��ة للعام 2012 

والت��ي �شمل��ت مختل��ف القطاع��ات المدني��ة قد 

والمقاولي��ن  ال�ش��ركات  اإل��ى  جميعه��ا  اأحيل��ت 

ال�ش��ركات  لتل��ك  اأم�اله��ا  و�شرف��ت  المحليي��ن 

بح�شب ن�شب التنفيذ.

�ل�صناعة تحت�صر مع توقف  %85 

من م�صاريعها في �لقطاعين �لعام و�لخا�ص
القط��اع  تده���ر  اقت�شادي���ن  خب��راء  ع��زا 

ال�شناع��ي في البالد الى الإهمال الحك�مي لجميع 

مفا�ش��ل القطاعات ال�شناعية من �شركات ممل�كة 

للدول��ة ومن�شئ��ات ومعام��ل، بال�شاف��ة الى عدم 

تفعي��ل الق�اني��ن ال�شان��دة لل�شناع��ة وتغييب دور 

القطاع الخا�س.

وو�ش��ف الخبي��ر ال�شناع��ي عام��ر الج�اهري 

النف��ط بالنقمة على الم�ارد القت�شادية ك�نه اأدى 

الى اإهمال القطاعات الأخرى.

النف��ط  يدخ��ل  ان  “يج��ب  الج�اه��ري  وق��ال 

�شم��ن ال��شائ��ل الت��ي ت�شج��ع وتدع��م ت�جه��ات 

الحك�م��ة في اإدارة الم���ارد القت�شادية، مبينًا ان 

ال�شناعة في ال�ق��ت الحا�شر متردية ب�شبب البيئة 

غي��ر المنا�شب��ة كالعم��ل الروتيني وع��دم الإ�شناد 

الحك�م��ي للقط��اع” .واأ�ش��اف الج�اه��ري: “م��ن 

ال�ش��روري ان يفعل قان�ن التعرفة الكمركية ك�نه 

ي�شاه��م في دعم القطاع  ال�شناعي ما يدفع الأخير 

الى الإنت��اج، لفتًا الى �ش��رورة تهيئة م�شتلزمات 

العمل كالطاق��ة والإدارة المنظمة.م��ن جانبه، اأكد 

الخبير القت�ش��ادي با�شم جميل انط�ن اأن القطاع 

ال�شناعي �شعيف ولي�س بم�شت�ى المطل�ب  نتيجة 

للتهمي���س والإهم��ال ال��ذي طاله من��ذ ثالثة عق�د 

خ��الل اأي��ام النظام ال�شاب��ق وبعد اأح��داث 2003، 

لفت��ًا اإلى ان زوال النظ��ام ال�شابق والدخ�ل بع�شر 

التغير كان من ال�شروري النه��س بهذا القطاع اإل 

اأن الإهم��ال الحك�م��ي وعدم الدع��م ال�شيا�شي اأديا 

ال��ى �شم���ره ون�شيانه تح��ت الم�ش��اكل ال�شيا�شية 

للدولة .

وق��ال انط���ن ف��ي ت�شريح��ات �شحفي��ة رغم 

تعاظ��م واردات النف��ط وت�شاع��د اأ�شع��اره وزي��ادة 

ال�شخ اإل اأن ح�ش��ة القطاع ال�شناعي من الم�ازنة 

�شئيل��ة ج��دا ول ي�ج��د اأي اهتم��ام بال�شناعة ول 

ت�ج��د اأي رعاي��ة لل�شناعيي��ن والقط��اع خا���س، 

مبين��ًا “ي�ج��د ت�قف يتجاوز اأكث��ر من 85 % في 

الم�شاري��ع ال�شناعي��ة في القط��اع الخا�س والعام 

نتيجة لإهمال الدولة له«.

واأ�ش��اف “اأن عدم وج���د اإي��راد �شيا�شي لدعم 

وج���د  وع��دم  ال�شناع��ي  القط��اع  دور  وتفعي��ل 

خط��ة اإ�شتراتيجي��ة �شناعي��ة لالهتم��ام ب��ه وغزو  

ال�شل��ع والب�شائ��ع الأجنبية الأ�ش���اق العراقية  من 

�شت��ى دول الج���ار وجن���ب اآ�شي��ا الت��ي ل تخ�شع 

للم�ا�شفات الن�عية ول للفح��شات ال�شحية اأدت 

اإلى تده�ر القطاع ال�شناعي ب�ش�رة تامة”. واأ�شار 

اإلى “اأن انقطاع التيار الكهربائي �شبه الدائمي عن 

الم�شاريع ال�شناعي��ة والمناطق ال�شناعية اثر جدا 

ف��ي ارتف��اع الكلف وع��دم وج�د دعم ف��ي اإح�شاء 

الم�شاري��ع ال�شناعية الر�ش���م وال�شرائب والتعرفة 

الكمركي��ة خا�ش��ة وفق��دان المه��ارات والخب��رات 

العمالي��ة ف��ي الع��راق نتيج��ة للهج��رة المت�ا�شلة 

وت��اآكل روؤو���س الأم���ال للعراقيي��ن ب�ش��كل كبي��ر 

جميعه��ا �شلت القطاع ال�شناع��ي العراقي”. وتابع 

انط���ن “اأن القط��اع ال�شناع��ي يحت��اج لت�شكي��ل 

خط��ة اإ�شتراتيجي��ة واإعط��اء دور ري��ادي ونحتاج  

لدع��م �شيا�شي للنه��س بهذا القطاع لزيادة النتاج 

الق�مي ولتخفيف العتماد الريعي على النفط«.

في غ�ش�ن ذلك اقترح رئي�س التجمع ال�شناعي 

كبي��رة  م�شان��ع  اإن�ش��اء  ال�شم��ري،  الح�ش��ن  عب��د 

متخ�ش�ش��ة لإنت��اج الحديد والنحا���س والألمني�م 

وتفعيل المعام��ل ال�شناعية الحالية لرفد الم�ازنة 

التحادية بم�ارد مالية اإ�شافية.

وق��ال ال�شمري اإن البلد منع��م بخيرات وثروات 

طبيعي��ة هائل��ة م��ا زال��ت غي��ر م�شتغل��ة كالحديد 

م��ن  والف��شف��ات وغيره��ا  والكبري��ت  والنحا���س 

المع��ادن التي باإمكانه��ا ان تعزز اإي��رادات الدولة 

المالية.

واأ�شاف: يجب تخ�شي���س مبالغ مئ�ية بن�شبة 

الم�ازن��ة  م��ن   )%  15  -%  10( بي��ن  تت��راوح 

ال�شتثماري��ة لتفعي��ل الم�شانع الكبي��رة المت�قفة 

واإن�شاء معام��ل جديدة متخ�ش�ش��ة لإنتاج الحديد 

لدع��م  وغي��ره  والكبري��ت  والألمني���م  والنحا���س 

اإيرادات الم�ازنة التحادية.

نم���اً  ت�شه��د  الت��ي  ال��دول  اأغل��ب  اأن  واأو�ش��ح 

اقت�شاديًا تعد من ال��دول ال�شناعية كال�شين التي 

تت�ق��ع ب��ان ت�شه��د نم���اً اقت�شادي��ًا خ��الل العام 

الحالي وبن�شبة )8،4 %(، م�شيراً اإلى اأن القت�شاد 

ه��� العام��ل المهم ف��ي ال�شيا�ش��ة، حي��ث اأن بع�س 

ال��دول ب��داأت تت�شاق��ط ب�شب��ب القط��اع ال�شناع��ي 

كاإي��ران الت��ي تراج��ع قطاعه��ا ال�شناع��ي ب�شب��ب 

الح�شار القت�شادي.

محاوالت الإيجاد منافذ تمويلية غير �لنفطية

�لو�قع �ل�صناعي بين �الإنعا�ص و�لمناف�صة  �لم�صتوردة

حذر مخت�ش�ن في ال�شاأن  القت�شادي من مخاطر البقاء  على القت�شاد الريعي في تم�يل  م�ازنات البلد 

المالية، لفتين الى  ان ذلك يعد عامال يمكن ان ي�شهم  بتراجع الج�انب النتاجية الخرى  غير النفطية، ل�شيما 

الزراعي��ة  وال�شناعية، ويحد من قدرات  القطاع الخا�س، وي�شاهم بتف�شي  ظاهرتي الفقر والبطالة، وفي  ال�قت 

ال��ذي ت�شع��ى خالله الحك�مة  الى اع��ادة هيكلة الع�شرات من  �شركات القطاع الع��ام وتح�يلها  الى م�شاهمة او 

مختلط��ة او  خا�ش��ة، دع��ا خبراء اقت�شاد الى  �ش��رورة ان تلجاأ الحك�مة الى  ابداء مزيد م��ن الدعم الى القطاع 

 الخا���س ف��ي الوقات الحالية،  لتمكينه من النتاج ورفد ال�ش���ق  المحلية بمختلف ال�شلع والب�شائع  التي بات 

العراق ي�شت�ردها  بكميات كبيرة من دول الج�ار. 

وي��رى المخت�ش���ن ان ت�ق��ف عجلة  النت��اج ال�شناعي لم ي�شهم فق��ط في  تراجع هذا ال�اق��ع فح�شب، انما 

 ادى الى زيادة معدلت البطالة  ب�شكل كبير 

بع��د ت�شريح اعداد من  العاملين في من�شاآت 

وم�شان��ع  القط��اع الخا�س، وه��ذا العامل 

 بح�شب القت�شاديين اثمر عن ت�لد  �شغ�ط 

هائلة على الم�ؤ�ش�شات  الحك�مية بحثا عن 

التعيين فيها،  غي��ر ان الباحث القت�شادي 

اثي��ر  ح�شن اكد خ��الل درا�شة بع��ث  بن�شخة 

منها الى  وتناولت واقع النتاج الكهربائي 

 وتاأثيره على الجانب ال�شناعي بان  ت�قف 

ه��ذا القط��اع الحي���ي لم ي���ؤد ال��ى زيادة 

مع��دلت البطال��ة فح�ش��ب  ب��ل ادى كذل��ك 

ال��ى ا�شتفح��ال مع��دلت  الفقر بي��ن �شرائح 

عديدة م��ن  المجتمع، ل�شيم��ا اولئك الذين ل 

 يج��دون �ش���ى اعمال معينة كانت  تعيله��م وع�ائلهم في اوق��ات �شابقة  بعد ان كان�ا ي�شتغل���ن تلك  الخبرات 

التي يمتلك�نها للعمل في  معامل وم�شانع القطاع الخا�س. وكان رئي�س هيئة الم�شت�شارين في  رئا�شة ال�زراء 

ثام��ر الغ�شب��ان  اعلن ال�ش��روع ب�شكل فعلي ف��ي  خ�شخ�شة عدد من ال�ش��ركات  الممل�كة للدول��ة، لفتا الى ان 

 فريق��ا م�ؤلف��ا من هيئة الم��م  المتحدة والبنك الدولي بالتع��اون  مع هيئة الم�شت�شارين قام���ا  ب��شع خارطة 

طري��ق لع��ادة هيكل��ة  ال�شركات الممل�ك��ة للدولة.  وق��ال الغ�شبان خالل حدي��ث ادلى  به ل��� )المركز الخبري 

ل�شبكة  العالم العراقي(: “ان الهيئة  خ�ش�شت من م�ازنة العام  الما�شي مبلغ  100 مليار دينار  عراقي لدعم 

ال�ش��ركات الممل�ك��ة  للدولة، م�شيرا الى وج���د ترتيبات  جرت مع وزارة المالية وعدد م��ن  ال�شركات المر�شحة 

بينه��ا �شركات  تابعة الى وزارات ال�شكان  والإعمار والم���ارد المائية  وال�شناعة”، بهذا الخ�ش��س .  وا�شاف 

الغ�شب��ان ان “ال�شت�ش��اري  الذي تم اعتماده من قبل الهيئة  لتقييم م�ج�داته��ا  �شي�شاعد  ال�شركات في و�شع 

الدرا�شات  والخطط بهدف تح�يلها  من  �شركات خا�شرة الى �شركات اكثر  قدرة ولها قابلية على النم�  والتط�ر 

ريثما تتح�ل  الى  �شركات م�شاهمة”. 

ويعزو بع�س الخبراء ا�شباب  تردي ال�اقع ال�شناعي في العراق  الى قلة الدعم الحك�مي المقدم الى  ال�شركات 

ال�شناعي��ة الهلي��ة او  الحك�مية، مبينين ان تلك  ال�شركات ق��ادرة على النه��س مرة  اخرى مع قليل من الدعم 

الم��ادي  الذي يمك��ن ان يعيد ترتيب واقعها  المتردي، ويجعلها قادرة عل��ى  النتاج، وهذا المر بح�شب الخبير 

 ف��ي ال�ش���ؤون القت�شادية با�شم  انط�ان �شيعمل على الق�شاء على  واحدة م��ن اخطر المظاهر التي  تعيق عملية 

النم��� ف��ي الع��راق  وهي البطالة، م�شيرا الى ان عم��ل  ما ن�شبته 75 بالمئة من الم�شان��ع  وال�شركات الحك�مية 

والخا�شة  كفيل بامت�شا�س الللف من  اليدي العاملة والعاطلة عن العمل  في ال�قت الراهن، غير ان  انط�ان 

اكد ان عمل تلك الم�شانع  مرتبط ب�شكل وثيق بزيادة  تجهيز انتاج الطاقة الكهربائية،  معتبرا ان العتماد على 

الم�لدات  الخا�شة �شيزيد كلف النتاج  ويعمل بالتالي على رفع القيمة  الكلية للمنتج وهذا المر بح�شب  الخبير 

�شي�ؤدي الى �شعف مناف�شة  المنتج المحلي امام الم�شت�رد  الذي تقل تكاليف انتاجه بكثير عن  المنتج المحلي. 
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اقت�شاد عربي

يعود التباطوؤ اإىل انخفا�ش حجم اإنتاج النفط وانح�صار �صغط الإنفاق املحلي

�صعوبات ومحفز�ت �أمام نمو �القت�صاد �ل�صعودي 
ينتظر أن يواصل االقتصاد السعودي النمو 

خالل العام اجلديد 2013، ولكن بوتيرة أقل مما 
كان عليه في العام املاضي، وذلك لعدة عوامل 
تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في ذلك، 

خصوصا في ظل السياسة احلكومية في 
اإلنفاق وحركة أسعار النفط، والتي ساهمت 

بشكل كبير خالل السنوات املاضية على ذلك 
النمو.

وقد تكون أبرز أسباب النمو في االقتصاد 
السعودي تكمن في زيادة التوسع في تنفيذ 

املشاريع االستثمارية احلكومية، خصوصا في 
ما يتعلق بالبنى التحتية، إضافة إلى القروض 

املصرفية التي سيكون لها شأن في دعم 
النمو، وتراجع األثر السلبي لالضطرابات التي 

تشهدها املنطقة على أداء االقتصاد السعودي 
وفقا لشركة “جدوى” لالستثمار.

النم���  زخ��م  يت�ا�ش��ل  اأن  “ج��دوى”  وت�قع��ت 

القت�شادي الق�ي ل�شنة اأخرى عام 2013 ولكن ب�تيرة 

اأق��ل، ويع���د ه��ذا التباط���ؤ اإل��ى انخفا�س حج��م اإنتاج 

النف��ط، اإ�شافة اإل��ى تراجع معدل الت�شخ��م قليال ب�شبب 

انح�ش��ار �شغ���ط الإنف��اق المحل��ي وتقل���س ال�شغ�ط 

الخارجي��ة، مبدي��ة تخ�ف��ا م��ن عام��ل ق��د ي�ؤث��ر عل��ى 

الت�قع��ات وه� المالمح الم�شتقبلية لل��دولر الأميركي. 

وت�قع��ت اأي�شا انخفا�شا طفيفا في اأ�شعار النفط نتيجة 

لتباط�ؤ نم� الطل��ب ب�شبب �شعف القت�شاد العالمي من 

جه��ة، وزيادة العر�س نتيجة لت��شع الإنتاج من العراق 

واأميركا ال�شمالية من جهة اأخرى.

وقال��ت “ج��دوى” ف��ي تقري��ر له��ا اإنه عل��ى الرغم 

م��ن اأن �ش���رة القت�ش��اد �شتتح�شن ع��ام 2013 لكنه 

�شيك���ن الع��ام الخام�س عل��ى الت�الي ال��ذي يعتمد فيه 

الإنف��اق الحك�م��ي بدرج��ة  النم��� القت�ش��ادي عل��ى 

كبي��رة، ومع اأن الحك�م��ة ت�شتطيع تحمل ذل��ك الإنفاق 

اإل اأن النم��� القت�ش��ادي ال��ذي ياأت��ي نتيج��ة لذلك لن 

يك���ن مثي��را لالإعج��اب، وفق��ا لتقري��ر “ج��دوى”، في 

حين تتمح���ر المخاطر التي قد تق����س تلك التقديرات 

فتترك��ز ح�ل تعم��ق الرك�د في اأوروب��ا والمخاوف من 

انعكا���س الأو�ش��اع المالية في ال�لي��ات المتحدة على 

المالمح الم�شتقبلي��ة لقت�شاد ذلك البلد، وتاأثيرات ذلك 

عل��ى القت�ش��ادات المتقدم��ة والنا�شئة على ح��د �ش�اء، 

وجميعه��ا ع�امل �شتق�د على الأرجح اإلى خف�س الطلب 

العالم��ي عل��ى النفط الذي ي�ؤدي ب��دوره اإلى تراجع نم� 

قط��اع النفط الذي �شتمتد تاأثيرات��ه ال�شلبية اإلى القطاع 

غير النفطي.

م��ن جهت��ه ق��ال الدكت���ر عبد ال�ه��اب اأب��� داه�س 

الخبي��ر القت�شادي اإن العام الما�ش��ي 2012 بلغ فيه 

النم� ف��ي اإجمالي الناتج المحل��ي الفعلي %6.8، وه� 

اأكب��ر من المت�قع بكثير، وه��� يرجع لالإنفاق الحك�مي 

الكبي��ر وارتف��اع اإنت��اج المملك��ة النفط��ي، وف��ي العام 

التال��ي له يت�قع قد يك�ن النم��� القت�شادي اأقل ب�شيء 

ب�شيط م��ن 2012 ل�شببي��ن. ولخ�س اأب� داه���س اأ�شباب 

النخفا�س في النم� القت�ش��ادي بتراجع اأ�شعار النفط 

ع��ن م�شت�ياتها في 2012، في وج�د رك�د حقيقي في 

ال�لي��ات المتح��دة اإذا ل��م يتم التفاق عل��ى حل م�شالة 

ال�شرائ��ب وخالفها، م�شيرا اإل��ى اأنه في حال تم التفاق 

اأي�ش��ا ف��اإن النم� في ال�لي��ات المتح��دة الأميركية لن 

يك���ن بذلك الزخ��م. وزاد: “النم� القت�ش��ادي العالمي 

�شيك�ن اأقل في الع��ام الحالي، وبالتالي �شينعك�س على 

اأ�شع��ار النفط واإنتاج ال�شع�دي��ة النفطي، الذي �شيتراوح 

م��ا بي��ن 9 ماليي��ن اإل��ى 9.5 ملي���ن برمي��ل، باأ�شعار 

تت��راوح ما بي��ن 90 دولرا اإل��ى 95 دولرا، ول يت�قع 

اأن تتج��اوز تل��ك الأ�شعار، وه� ما يجع��ل العام الحالي 

اأقل في النم�«. واأك��د بح�شب �شحيفة ال�شرق الو�شط اأن 

الإنفاق الفعلي يتجاوز الإنفاق التقديري، حيث زاد 24 

ف��ي المائ��ة خالل الع��ام الما�ش��ي 2012، اإل اأن العام 

المقب��ل 2013 �شيك�ن الإنف��اق الفعلي اأقل من الإنفاق 

التقدي��ري، ونم� الإنفاق الفعلي لن يك�ن بالحجم الذي 

كان علي��ه ف��ي 2012، وق��د يك���ن في ح��دود 15 في 

المائة عم��ا ه� مقدر في الم�ازن��ة الحالية، الذي ي�شل 

اإل��ى 820 ملي��ار ري��ال )218.6 ملي��ار دولر(، وه��ذا 

يعطي م�ؤ�شرا لالإنفاق الحك�مي.

و�شيظ��ل الإنف��اق الحك�م��ي ال�شخم يعم��ل بمثابة 

المح��رك لالقت�ش��اد غير النفط��ي، مدع�م��ا بالقرو�س 

الم�شرفي��ة الكبي��رة ومتان��ة الطل��ب المحل��ي، بالن�شبة 

للقط��اع غي��ر النفطي، تت�قع “ج��دوى” اأن ينم� الناتج 

المحل��ي الفعل��ي للحك�م��ة بن�شبة 4،9 ف��ي المائة على 

الراأ�شمال��ي،  الإنف��اق  ارتف��اع  ب�شب��ب  �شن���ي  اأ�شا���س 

ف��ي حي��ن ينتظ��ر نم��� القط��اع الخا���س غي��ر النفطي 

بن�شب��ة 7،8 ف��ي المائ��ة. و�شت�شج��ل المراف��ق العام��ة 

والبن��اء والت�شييد والنقل والبي��ع بالتجزئة، باعتبارها 

القطاع��ات الرئي�شي��ة الم�شتفيدة من الإنف��اق الحك�مي 

ال�شخم، اأ�شرع معدلت النم� في القت�شاد.

وبالع���دة اإل��ى اأب��� داه���س اأ�ش��ار اإل��ى اأن الطاق��ة 

ال�شتيعابي��ة لالإنف��اق �شتك���ن مح��دودة ف��ي 2013، 

وبالتالي هذا �شيحد من نم� الإنفاق الفعلي.

وع��ن دور القطاع الخا�س، اأ�شار الخبير القت�شادي 

اإل��ى اأن معظم الإنفاق �شيك�ن ف��ي قطاع النقل وال�شحة 

والتعلي��م، وجميعه��ا م�شاري��ع بن��اء بنى تحتي��ة، وهي 

�شتدف��ع ت�شغي��ل قطاع��ات معين��ة، وهي قطاع��ات م�اد 

البن��اء والت�شيي��د، وقط��اع الحدي��د، خ�ش��ش��ا اأن تل��ك 

القطاع��ات له��ا ع�ام��ل تجر معه��ا قطاع��ات اأخرى في 

الت�شغي��ل والنم���، وهي �شتك���ن هي المح��رك الحقيقي 

للقطاع الخا�س في 2013.

ومن المت�قع اأن ت�شجل اأ�شعار النفط انخفا�شا خالل 

ع��ام 2013 ج��راء تباط���ؤ القت�ش��اد العالم��ي وب�شبب 

المزي��د من الت�ازن بين العر���س والطلب في �ش�ق النفط 

العالمي��ة، واأن يبلغ مت��شط �شعر النفط من �شادر الخام 

ال�شع�دي 99،4 دولر للبرميل، ما يعادل 104 دولرات 

لخ��ام برنت بح�ش��ب تقرير “جدوى”. وف��ي ظل الزيادة 

الم�شطردة لالإنتاج من العراق واأميركا ال�شمالية، يت�قع 

انخفا���س اإنتاج النفط ال�شع�دي بن�شبة 1 في المائة اإلى 

9،6 ملي�ن برميل في الي�م. ومن المت�قع ارتفاع الطلب 
العالمي عل��ى النفط عام 2013 نتيجة لالأداء القت�شاد 

الق���ي ن�شبيا في الأ�ش�اق النا�شئة، حيث ينتظر اأن يف�ق 

نم��� الطلب من الدول خارج منظمة التعاون القت�شادي 

والتنمي��ة وخ�ش��ش��ا ال�شي��ن والهن��د وال�ش��رق الأو�شط 

تراج��ع الطل��ب ل��دى دول منظم��ة التع��اون القت�شادي 

والتنمي��ة. وم��ن المت�ق��ع اأي�ش��ا اأن ت�شكل اأ�ش���اق اآ�شيا، 

ح�ش��ب ت�قعات منظمة الطاق��ة الدولية، اأكثر من 50 في 

المائة من نم� الطلب العالمي على النفط عام 2013.

ف��ي المقاب��ل �شيتراجع نم��� الطلب من بقي��ة اأنحاء 

العال��م لأن النم� القت�شادي �شيتعاف��ى تدريجيا، حيث 

يت�ق��ع انكما���س الطلب م��ن اأوروب��ا بنح��� 0،2 ملي�ن 

برمي��ل في الي���م خالل العام الحالي. ع��الوة على ذلك، 

ف��اإن اأي زيادة في تعمق الرك���د القت�شادي في منطقة 

الي�رو �شت�ؤثر ب�شدة على اأ�شعار النفط.

و�شي��زداد حجم المعرو���س من النفط عل��ى م�شت�ى 

العالم عام 2013 رغ��م مخاطر زيادة ت�قف الإمدادات 

النفطي��ة، خ�ش��ش��ا م��ن بع���س المنتجي��ن ف��ي ال�شرق 

الأو�ش��ط، حيث ينتظ��ر اأن ت�ؤدي ا�شتع��ادة ليبيا لم�شت�ى 

اإنتاجه��ا ال�شابق والنم� الق�ي لإنت��اج النفط من العراق 

واأمي��ركا ال�شمالية اإل��ى تخفيف حدة ال�شغ���ط النا�شئة 

من اختناق الإمدادات ج��راء ال�شطرابات ال�شيا�شية في 

�ش�ري��ا واليمن وال�ش�دان وجن�ب ال�ش���دان. وبالمجمل، 

يت�ق��ع اأن يرتف��ع العر���س م��ن ال��دول خ��ارج منظم��ة 

“اأوبك” بنح� 0،6 ملي�ن برميل في الي�م عام 2013، 
ح�ش��ب تقدي��رات منظمة الطاق��ة الدولي��ة، مقابل تراجع 

طفيف في اإنتاج “اأوبك«.

ويع���د تراج��ع اإنت��اج “اأوب��ك” ب�شفة رئي�شي��ة اإلى 

انخفا���س الإنت��اج في اإي��ران، الذي يرج��ح اأن يظل عند 

م�شت���اه الحالي خالل العام الحالي مع احتمال تراجعه 

بدرجة اأكب��ر، كما يت�قع اأن تخف���س ال�شع�دية اإنتاجها 

بدرج��ة طفيف��ة بغر���س المحافظ��ة على ت���ازن ال�ش�ق 

بم�شت�ى يحقق لها الأ�شعار التي تف�شلها.

بع���س  الكبي��رة  التجاري��ة  المخزون��ات  و�شت�ش��كل 

ال�شغ��ط على اأ�شع��ار النفط، حي��ث من المت�ق��ع اأن تظل 

م�شت�ي��ات مخ��زون الخ��ام ل��دى دول منظم��ة التع��اون 

القت�ش��ادي والتنمية عند م�شت�ى مري��ح من حيث عدد 

اأي��ام ال�شتهالك الق��ادرة على تغطيته��ا، وكذلك مقارنة 

بمت��ش��ط حجمها لل�شن���ات الخم�س الما�شي��ة، ويعك�س 

ذلك معدلت تخزين ق�ية خالل ال�شه�ر ال�شبعة الأخيرة.

ي�شاف اإلى المعطي��ات الأ�شا�شية عامالن اأ�شا�شيان 

ل ب��د م��ن اأخذهما في العتبار عند تقدي��ر اأ�شعار النفط، 

هم��ا المخاط��ر الجي��شيا�شي��ة والتدفق��ات المالية. فقد 

ت�شببت ال�شطرابات ف��ي ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

ع��ام 2012 ف��ي اإ�شاف��ة ع��الوة مخاط��ر اإل��ى الأ�شعار 

�شتظل ماثل��ة خالل عام 2013 في ظل ترجيح ا�شتمرار 

حال��ة ع��دم اليقين، كما اأن الت�ترات الت��ي تحيط باإيران 

مر�شحة لأن تعمل على بقاء الأ�شعار مرتفعة.

وتت�ق��ع “ج��دوى” ت�شجي��ل فائ���س ف��ي ميزاني��ة 

ال�شع�دي��ة لع��ام 2013 قدره 177 ملي��ار ريال )47.2 

ملي��ار دولر(، وه� م��ا يعادل 6،3 في المائة من الناتج 

الإجمال��ي المحلي المت�قع، وذلك على اأ�شا�س تقدير باأن 

تاأت��ي اأ�شع��ار النفط الفعلي��ة اأعلى م��ن الم�شت�يات التي 

ا�شتخدم��ت في الميزاني��ة، ما ي�ؤدي اإلى تج��اوز اإيرادات 

النفط الفعلية الإيرادات المق��ررة بم�جب الميزانية، كما 

يت�ق��ع اأن ت�شاه��م العائ��دات النفطية بمبل��غ 1،048.5 

تريلي���ن ري��ال )279.6 ملي��ار دولر( ف��ي الميزاني��ة 

بالإ�شافة اإلى 106 مليارات ريال )28.2 مليار دولر( 

من العائدات غير النفطية.

و�ش���ف يتخط��ى الإنف��اق الفعل��ي م�شت���ى الإنفاق 

المق��رر ف��ي الميزانية، حي��ث ي��شح اأن الإنف��اق الفعلي 

ق��د تخطى تقديرات الميزانية بمع��دل 24 في المائة في 

المت��ش��ط خ��الل الأع���ام الع�ش��رة الأخي��رة، ويرجح اأن 

ياأت��ي مدى تج��اوز الإنفاق الفعل��ي للم�شت�يات المقررة 

في الميزانية اأ�شغر م��ن التجاوز في العامين ال�شابقين، 

ويع���د ذلك اإلى اختفاء تاأثي��ر التزامات ال�شرف الم�ؤقت 

الت��ي ت�شمنتها المرا�شيم الملكي��ة التي تم الإعالن عنها 

ع��ام 2011 عل��ى ميزانية ع��ام 2013. وعلي��ه، يت�قع 

اأن ياأتي تخطي الإنف��اق الفعلي للم�شت�يات المقررة في 

ميزاني��ة 2013 قريب��ا ن�شبي��ا م��ن تقدي��رات الميزانية، 

ولذلك يت�قع اأن يبلغ الإنفاق الإجمالي نح� 871 مليار 

ريال )232.2 مليار دولر(.

ويبل��غ م�شت�ى �شعر النفط ال��الزم وفقا ل�”جدوى”، 

كي تتع��ادل الإيرادات م��ع الم�شروف��ات العامة، والذي 

يع��رف بال�شع��ر التعادل��ي، 67 دولرا للبرمي��ل الخ��ام 

ال�شادر ال�شع�دي ما يعادل نح� 71 دولرا لخام برنت.

وتم ح�شاب هذا ال�شعر عل��ى افترا�س اأن يبلغ مت��شط 

الإنت��اج الكل��ي 9،6 ملي���ن برمي��ل ي�مي��ا، واأن يك���ن 

ال�شته��الك المحلي في حدود ملي�ن��ي برميل، واأن يك�ن 

مع��دل تح�ي��ل اإي��رادات النفط عن��د 88 ف��ي المائة، ومن 

المنتظر اأن يخفف اإنتاج الغاز من حقل كران الذي يت�قع 

اأن يبل��غ طاقت��ه الكاملة الع��ام الحالي بع���س العبء عن 

النفط كم�شدر للطاقة لال�شتهالك المحلي في عام 2013.

% البطالة يف ال�صعودية بلغت 12.1 

ك�ص���ف م�صلحة االإح�صاءات العامة والمعلومات ف���ي ال�صعودية اأن معدل البطالة في المملكة ناهز 

12.1 % العام الما�صي ليبلغ عدد ال�صعوديين العاطلين 602.8 األف فرد، منهم 243 األفا من الذكور 
و358 األف���ا من االإناث، واأ�صارت بيانات الم�صلحة اإل���ى اأن 73.3 % من ال�صعوديات الحا�صالت على 

�صهادات جامعية عاطالت. وكان���ت اأعلى ن�صبة لل�صعوديين العاطلين هي الفئة العمرية بين 25 و29 

عام���ا بن�صبة بلغت 37.6 %، وح�صب الم�صلحة نف�صها فاإن قوة العمل ال�صعودية بلغت خم�صة ماليين 

ف���رد، ن�صبة 80 % منها تقريبا من الذكور، وبلغ ع���دد العاملين من ال�صعوديين 4.39 ماليين �صخ�س 

اأي قراب���ة 88 % من اإجمالي القوة العاملة ف���ي ال�صعودية. ومقابل االإح�صائيات الر�صمية يقول بع�س 

االقت�صاديي���ن اإن هن���اك اأكثر من 1.5 مليون عاطل في ال�صعودية، �صاحب���ة اأكبر اقت�صاد عربي. و�صبق 

لوزي���ر العمل ال�صعودي عادل فقيه اأن ق���ال في ت�صريح للجزيرة اإن المدة المخ�ص�صة لالإعانات المالية 

لبرنامج “حافز” للباحثين عن العمل هي 12 �صهراً فقط، ولم يتحدث الوزير عن خطة لتمديد البرنامج 

الذي ينتهي في �صهر نوفمبر/ت�صرين الثاني الما�صي، غير اأن وزارة العمل اأبقت المجال مفتوحا لت�صجيل 

الطالبين الجدد لهذه االإعانات. وي�صتفيد من االإعانات المالية مليون و400 األف �صخ�س، وقد �صرف في 

اإطار برنامج حافز 27 مليار ريال )7.1 مليارات دوالر( على الباحثين عن العمل.
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اقت�شاد عربي

اأق��ر ق��ادة ال��دول العربي��ة ف��ي خت��ام “القمة 

الريا���س،  ف��ي  القت�شادي��ة”  للتنمي��ة  الثالث��ة 

اتفاقية ا�شتثمار روؤو�س الأم�ال في الدول العربية 

اإكم��ال  �ش��رورة  م�ؤكدي��ن  المعدل��ة،  ب�شيغته��ا 

متطلب��ات اإقام��ة المنطقة الحرة الكب��رى للتجارة 

العربية.

وق��راأ الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل 

العرب��ي “اإع��الن الريا�س” في الجل�ش��ة الختامية 

قائال “اعتمدنا التفاقية المعدلة ل�شتثمار روؤو�س 

الأم�ال في الدول العربية”، داعيا القطاع الخا�س 

اإل��ى اأخذ المب��ادرة في هذا المج��ال. وطالب الدول 

العربية “بتهيئ��ة المناخ ال�شتثم��اري عبر تعديل 

الق�انين والنظم والت�شريعات«.

اعالن الريا�س

والجتماع��ي  القت�ش��ادي  المجل���س  وكان 

العرب��ي قد وافق على التعدي��الت التي اأُدخلت على 

التفاقي��ة ف��ي اجتماعه ف��ي القاهرة ف��ي كان�ن 

الأول الما�شي.

كم��ا اعتمدت القم��ة، وفق “اإع��الن الريا�س”، 

ال�شتراتيجية العربي��ة لتط�ير ا�شتخدامات الطاقة 

المتجددة بين العامين 2010 و2030، ما �شيفتح 

المج��ال اأمام اإقامة �ش�ق عربي��ة لأجهزة ومعدات 

الطاق��ة المتج��ددة، الت��ي تعمل عل��ى ت�فير فر�س 

عمل جديدة بم�شاركة فاعلة من القطاع الخا�س.

وتق�ش��ي التفاقي��ة بال�شماح لل��دول الأطراف 

فيها، وف��ي اإطار اأحكامها بانتقال روؤو�س الأم�ال 

العربي��ة في م��ا بينه��ا، بحرية وت�شجي��ع وت�شهيل 

والأنظم��ة  الت�شريع��ات  مراع��اة  م��ع  ا�شتثماره��ا 

المتعلق��ة بالن�شاط��ات المقنن��ة وحماي��ة البيئ��ة. 

وتن���س “عل��ى �ش��رورة تمت��ع الم�شتثم��ر العربي 

بحري��ة ال�شتثم��ار ف��ي اإقلي��م اأية دول��ة طرف في 

المجالت المتاحة وفقا لالأنظمة والق�انين، وذلك 

في حدود ن�ش��ب الم�شاركة في الملكية المقررة في 

قان�ن الدول��ة الطرف فيها، كما يتمت��ع الم�شتثمر 

وفق��ا  وال�شمان��ات  والمتي��ازات  بالت�شهي��الت 

لأحكام هذه التفاقية«.

تحقيق التكامل

وح���ل التج��ارة البيني��ة والتح��اد الجمركي 

العرب��ي، اأكد الق��ادة العرب “حر�شه��م على زيادة 

التكام��ل  وتحقي��ق  البيني��ة  العربي��ة  التج��ارة 

القت�ش��ادي العربي، وا�شتكم��ال متطلبات منطقة 

التجارة الح��رة العربية قبل نهاي��ة العام 2013، 

والتغل��ب عل��ى كل ال�شع�ب��ات الت��ي تح���ل دون 

ذلك«.

وق��ال العرب��ي اإن القم��ة المقبل��ة �شتعق��د بعد 

عامي��ن في ت�ن�س بع��د اأن تنازل لبنان عنها، على 

ان تعقد القمة في بيروت العام 2017. واأ�شاف اأن 

الق��ادة “رحب�ا بمبادرة” المل��ك ال�شع�دي عبداهلل 

زي��ادة ر�شاميل ال�شركات العربية الم�شتركة بن�شبة 

50 في المئة، فيما اأ�شار وزير الخارجية ال�شع�دي 
المي��ر �شع�د الفي�شل اإلى اأن مبادرة الملك عبداهلل 

�شتعمل عل��ى “ت�فير 10 ملي��ارات دولر اإ�شافية 

للم�ؤ�ش�ش��ات وال�ش��ركات العربي��ة الم�شتركة” مثل 

�شندوق النقد العربي وغيره.

»�لقمة �لثالثة للتنمية �القت�صادية« في  �لريا�ص:

�إقر�ر �تفاقية ��صتثمار روؤو�ص �الأمو�ل �لعربية

❍❍  �صيتمتع �لم�صتثمر 

بالت�صهيالت و�المتياز�ت 

و�ل�صمانات وفقا الأحكام 

�التفاقيات  ❍❍
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تون�ص: ميز�نية 2013 يطغى عليها �لتفاوؤل 

ت�شعى الحك�م��ة الت�ن�شية خالل �شنة 2013 اإلى تحقيق ن�شبة نم� في حدود 

4.5 ف��ي المائ��ة وتع���ل في ذل��ك على ميزانية عام��ة مقدرة بنح���26.7 مليار 
دينار ت�ن�شي )نح� 19 األف ملي�ن دولر(، مقابل 25 مليار و401 ملي�ن دينار 

ت�ن�شي �شنة 2012، اأي بن�شبة زيادة تقدر ب�3.1 في المائة.

وكان حم��ادي الجبال��ي رئي���س الحك�مة الت�ن�شي��ة الحالية قد �ش��رح اأثناء 

اإلقائ��ه بيان ح�ل الميزانية الجديدة نهاية �شهر دي�شمبر )كان�ن الأول( الما�شي، 

اأن ت�ن���س تعمل عل��ى تحقيق ن�شبة نم� ب�4.5 في المائة عام 2013 مقابل 3.5 

ف��ي المائ��ة تتطل��ع اإليها خ��الل 2012، كما ت�شع��ى اإلى تقلي�س عج��ز الميزانية 

م��ن 6.6 في المائ��ة �شنة 2012 اإلى 5.7 في المائة �شن��ة 2013. و�شرح كذلك 

اأن الحك�م��ة لن تعم��ل على الترفيع ف��ي الأداءات بالن�شب��ة للم�شتثمرين ال�شغار 

والعائ��الت في دع�ة ل�شتقرار روؤو�س الأم�ال في ت�ن�س، وذلك على عك�س كبرى 

ال�شتثم��ارات التي قد تعرف خ��الل ال�شنة الجديدة بع���س الرتفاع على م�شت�ى 

الأداءات الجبائية لدعم م�ارد الدولة.

وت�شع��ى حك�م��ة حم��ادي الجبالي من خ��الل الميزانية الجدي��دة اإلى ت�جيه 

الق�ش��ط الأكب��ر من جه�دها نح��� دعم �شيا�ش��ة الت�شغيل )تعاني الب��الد من ن�شبة 

بطالة ل تقل عن 17 في المائة من اليد العاملة الن�شيطة وه� ما يقارب الملي�ن 

عاط��ل ع��ن العمل( وتعدي��ل ت�جهات التنمي��ة الجه�ية )الق�شاء عل��ى جانب من 

تاأخ��ر معدلت التنمي��ة في المناط��ق الداخلية ممثلة بالخ�ش����س في الق�شرين 

و�شليان��ة و�شي��دي ب�زيد، الجهات الت��ي كانت مهدا للث���رة الت�ن�شية(. كما تعمل 

عل��ى تط�ي��ر البنية التحتي��ة )طرقات وم�شال��ك فالحية ل�شمان �شي�ل��ة الإنتاج( 

ه��ذا بالإ�شاف��ة اإلى م�ا�شل��ة �شيا�شة دع��م المنتج��ات ال�شتهالكية م��ع ت�جيه 

الدع��م لأ�شحابه من الفئات المحتاجة. ول تخف��ي الحك�مة ت�جهها نح� المزيد 

م��ن التق�شف ف��ي م�شاريف الحك�مة والدولة بهدف اإيج��اد معادلة مالية �شعبة 

تتقارب من خاللها المداخيل مع الم�شاريف.

وعل��ى الرغ��م من طبع التف��اوؤل الذي يالزم القي��ادات ال�شيا�شي��ة، فاإن خبراء 

ف��ي القت�ش��اد يرون اأن على ت�ن�س ت�خي الحذر في ظل التقلبات ال�شيا�شية التي 

ل ت��زال تعرفه��ا الب��الد. كم��ا اأن مقادير الدعم لمعظ��م ال�شل��ع ال�شتهالكية تثقل 

كاه��ل الميزانية وتجعل من ال�شعب اإيج��اد معادلة و�شط بين الإنفاق والمداخيل 

المتذبذب��ة �ش���اء بالن�شب��ة للقط��اع ال�شياح��ي اأو الفالحي اأو كذل��ك على م�شت�ى 

ال�شادرات في ظل تقل�س طلب ال�ش�ق الأوروبية وانكما�شه.

�الأردن.. تحديات �لعام 2013

�شي�شه��د الإقت�ش��اد الأردن��ي ف��ي العام 2013، تحدي��ات كبيرة، عل��ى الحك�مة 

م�اجهته��ا للتتمكن من التعافي والنه��س الإقت�ش��ادي والخروج من الأزمات التي 

تعانيها في ظل التقلبات والمتغيرات الخطرة التي تع�شف بالمنطقة.

ويدخل الأردن عام 2013 بمعطيات تحمل ع�امل اإيجابية تمكنها من التعافي 

والنه����س الإقت�شادي، ومخاط��ر اإجتماعية ناجمة من غالء قا���س مت�ا�شل، يهدد 

المعطي��ات الإيجابي��ة المنتظ��رة، في ظ��ل م�شيرة اإ�ش��الح ينفذها الأردن ف��ي اإقليم 

متقلب تع�شف به متغيرات خطرة.

  يق���ل الخبي��ر الإقت�ش��ادي الدكت���ر خالد ال�زن��ي “يب��داأ الأردن العام 2013 

باأرق��ام لم ي�شهدها التاريخ القت�شادي في المملك��ة منذ ن�شاأتها”. واأ�شاف ال�زني 

اأن المدي�ني��ة تزيد على 16 مليار دينار، والعجز يتاأرجح ح�شب ب�ر�شة ت�شريحات 

الحك�مة ورئي�شها بين 2.5 مليار اإلى 4 مليارات دينار اأردني، وكال الرقمان م�شيبة 

ل ُنح�شد عليها، اإ�شافة اإلى بطالة تزيد على 14 بالمئة وفق الأرقام الر�شمية، وعجز 

تج��اري يتجاوز 33 بالمئة من الناتج المحل��ي، وت�شخم �شيتجاوز 5 بالمئة، وخط 

فق��ر تجاوز 800 دينار للفرد �شن�يًا، اأي بزيادة الثلث عّما كان عليه ال��شع �شابقًا، 

واأخي��راً ولي���س اآخراً اأ�شط�انة الغاز بمبلغ 10 دنانير وبزيادة 54 بالمئة عن �شعرها 

ف��ي بداي��ة العام.  ومن المت�ق��ع اأن يبلغ عجز الم�ازنة العامة بع��د المنح الخارجية 

لع��ام 2013 ح�ال��ى 1310 ملي�ن دينار، ُم�شكاًل ما ن�شبت��ه 5.4 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي، في حين بلغ عجز الم�ازنة قبل المنح ح�الى 2160 ملي�ن دينار، 

اأو ما ن�شبته 8.9 بالمئة من الناتج المحلي.  على �شعيد مت�شل، ت�قع المحلل المالي 

زي��اد الدبا�س اأن ت�شاهم ت�قع��ات تح�شن الأو�شاع ال�شيا�شية في الأردن خالل العام 

2013 في �ش�ء الإنتخابات البرلمانية في ت�شجيع الإ�شتثمار الأجنبي على الع�دة 
اإل��ى �ش�ق عّمان المالية، خا�شة واأنه يملك ن�ش��ف روؤو�س اأم�ال ال�شركات المدرجة، 

واأن اأ�شع��ار اأ�شه��م ال�ش��ركات التي يملكها ه��ذا ال�شتثم��ار اإنخف�شت اإل��ى م�شت�يات 

مغرية، تحفزه على ال�شراء لتعديل تكلفة الإحتفاظ بهذه الأ�شهم لفترة زمنية ط�يلة.

 كم��ا اإن ال�شتقرار ال�شيا�ش��ي �ش�ف ي�شّجع تدفقات ال�شتثم��ار الأجنبي المبا�شر 

ونم� قط��اع ال�شياحة وتح�يالت المغتربين، وبالتال��ي تعزيز النم� وتعزيز تدفقات 

العم��الت ال�شعب��ة، مم��ا ي�شاهم في تعزي��ز ميزان المدف�ع��ات واإ�شتق��رار الت�شنيف 

الئتمان��ي ال�شي��ادي لالأردن والدين��ار الأردني والختاللت الهيكلي��ة التي يعانيها 

القت�ش��اد الأردني، �ش���اء من حيث اإرتفاع حج��م المدي�نية وعج��ز الم�ازنة وعجز 

ميزان المدف�عات واإرتفاع م�شت�ى البطالة وتباط�ؤ النم�.

�رجاء

�شترج��ئ  اإنه��ا  ج�ب��ا  اأك��دت 

حت��ى  النف��ط  ت�شدي��ر  ا�شتئن��اف 

منت�ش��ف مار���س/اآذار عل��ى الأق��ل، 

وذل��ك حت��ى ف��ي حال��ة ت�ش�ي��ة كل 

النزاعات الأمنية بين “ال�ش�دانين”.

عجز

قالت م�شادر ف��ي وزارة المالية 

الأردني��ة اإن �شلطات البالد ت�شتهدف 

تقلي���س عج��ز الم�ازن��ة ه��ذا العام 

بنح��� الثل��ث، م��ن اأج��ل كب��ح اآث��ار 

ارتفاع كلفة ال�ق�د الم�شت�رد.

هبوط

تراجع��ت وتي��رة هب���ط الجني��ه 

الم�ش��ري ف��ي اأعقاب راب��ع عطاءات 

البن��ك  يجريه��ا  الت��ي  ال��دولرات 

المرك��زي، ورغم اأن �شع��ر الجنيه ما 

زال منخف�شا في �ش�ق العمالت.

ميز�نية

اأقرت الحك�مة العمانية الم�ازنة 

بقيم��ة  الجدي��د  للع��ام  العم�مي��ة 

بزي��ادة  اأي  دولر،  ملي��ار   33.54
ع��ن  دولر  ملي��ارات   7.5 قدره��ا 

ميزانية العام الما�شي 2012.

�لبطالة 

الإح�ش��اءات  م�شلح��ة  ك�ش��ف 

العام��ة والمعل�م��ات ف��ي ال�شع�دية 

اأن مع��دل البطالة ف��ي المملكة ناهز 

12٫1% الع��ام الما�ش��ي ليبلغ عدد 
العاطلين 602.8 األف فرد. 

خ�صارة

الج�ي��ة  الخط���ط  تكب��دت 

ال�شع�دي��ة خ�شائر �شن�ي��ة بلغت 1.7 

ملي��ار ريال )453.2 ملي���ن دولر( 

خ��الل الع��ام الما�شي. ب�شب��ب تدني 

اأ�شعار تذاكر الرحالت الداخلية.

�حتفال

د�ش��ن ال�ش���دان المرحل��ة الثانية 

والأخي��رة من م�ش��روع تعلي��ة خزان 

الرو�شير�س في ولي��ة النيل الأزرق 

بال�ش���دان، ف��شل��ت �شعت��ه اإلى 7.7 

مليارات متر مكعب.

�أكت�صاف

ك�شف��ت الجزائ��ر ع��ن اكت�شافات 

نفطي��ة جدي��دة، فق��د قال��ت �شرك��ة 

للحك�م��ة  الممل�ك��ة  �ش�ناط��راك 

الجزائري��ة اإنه��ا حقق��ت اكت�شافي��ن 

جديدي��ن ف��ي ح��س بركي��ن جن�ب 

البالد.

ت�صويب

ك�شف �شفير م�ش��ر بالأردن خالد 

ث��روت ع��ن الت��شل لتف��اق م�شري 

العمال��ة  و�ش��ع  لت�ش�ي��ب  اأردن��ي 

الم�شري��ة بالمملكة، وذلك وفقا لعدد 

من ال�ش�ابط.

بناء

تعت��زم الجزائ��ر بن��اء ثمانمائ��ة 

األ��ف وح��دة �شكني��ة خ��الل العامين 

المقبلي��ن لم�اجه��ة الطل��ب المتزاي��د 

بكلفة ت�شل اإل��ى 47.2 مليار دولر، 

ت�خيا لتلبية الطلب في اأقرب الآجال.

مخاوف

تعهدت الحك�مة الت�ن�شية ب�شداد 

اأج�ر م�ظفي الدوائر الحك�مية على 

الرغ��م م��ن نق���س ال�شي�ل��ة بخزينة 

بع��دم  المخ��اوف  وزي��ادة  الدول��ة 

القدرة على ت�فيرها بم�عدها.

ت�صنيف

قال��ت م�ؤ�ش�شة فيت���س للت�شنيف 

الئتماني اإن نظام العملة الجديد في 

م�شر حقق مزيدا من ال�شفافية ودفع 

الجني��ه للتراج��ع، لكنه يب��رز نق�شا 

�شديدا في العملة الأجنبية.

�نتعا�ص

المخيم��ات  اأع��داد  تزاي��دت 

ال�ق���د  �ش��راء  ب�شما�ش��رة  الخا�ش��ة 

ال�شع���دي م��ن ال�شي��ارات ال�شع�دية 

العائ��دة عب��ر منف��ذ الحديث��ة ب�شكل 

لفت خالل الفترة الأخيرة.

تمويل

الإ�شالم��ي،  دب��ي  بن��ك  يعت��زم 

تم�ي��ل  �شرك��ة  عل��ى  ال�شتح���اذ 

المدرج��ة ف��ي �ش���ق دب��ي المال��ي، 

التي يمتل��ك فيها ح�ش��ة تقدر بنح� 

اأ�شهم ال�شركة. %58.2 من 

قانون

اأق��رت ليبيا قان�نا يمن��ع الف�ائد 

بي��ن  المعام��الت  عل��ى  الم�شرفي��ة 

العتباري��ة  والجه��ات  الم�اطني��ن 

الممثلة ف��ي م�ؤ�ش�ش��ات الدولة. وحدد 

الثان��ي  كان���ن  م��ن  الأول  القان���ن 

2015 م�عدا نهائيا لتطبيق القان�ن.  

دعم

العام��ة  ال�ش���ؤون  وزي��ر  ق��ال 

والح�كم��ة المغرب��ي نجي��ب ب�ليف اإن 

الرب��اط ت�شتع��د لل�ش��روع ف��ي اإ�ش��الح 

نظامها ال�شامل لدعم اأ�شعار م�اد الغذاء 

والطاقة في ي�ني�/حزيران المقبل.

تر�جع

ف��ي  الحاوي��ات  �ش���ق  تراج��ع 

 طرط��س والالذقي��ة ب�ش�ريا 
ْ
مينائ��ي

اإلى الم�شت�ى الم�شجل قبل �شت �شن�ات 

في فترة 2006-2007، وذلك ب�شبب 

الأزمة التي تع�شف بهذا البلد.

تجار

ت���ارى ع��ن الأنظ��ار تج��ار ال�ش�ق 

ال�ش�داء للدولر بعد التدابير التي نفذتها 

الحك�م��ة ال�ش�داني��ة م�ؤخ��را لمكافح��ة 

التج��ار بالعمل��ة، بالتزام��ن م��ع القرار 

الرئا�شي برفع الحد الأدنى لالأج�ر.

�إح�صاء

ك�ش��ف جه��از الإح�ش��اء القط��ري 

تقرير ع��ن الرب��ع �شن���ي لإح�شاءات 

الثال��ث  للرب��ع  الخارجي��ة  التج��ارة 

م��ن ع��ام 2012، حي��ث بلغ��ت قيمة 

ال�شادرات 118 مليار ريال قطري.

ك�صف

تقني��ة NFC، اأو تقنية الت�ا�شل 

قريب المدى، �شت�شبح �شمة عادية من 

�شمات تكن�ل�جيا اله�اتف الذكية في 

الإمارات العربية المتحدة في الن�شف 

الأول من عام 2013.

اقت�شاد عربي
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اق��ت�����ش��اد دول��ي

➠

يقف على حافة مرحلة رئي�صية �أخرى من �النكما�ص

2013 ـ  �آفاق �القت�صاد �لدولي خالل عامي 2012 

يترنح اإلقتصاد الدولي نحو حافة مرحلة رئيسية أخري من األنكماش، إذ إنخفض ناجت النمو بصورة كبيرة خالل عام 
2011 ويتوقع أن يكون النمو هزيال خالل عامي 2012 و 2013

التعامل  كيفية  في  العاجلة  التحديات  وتتمثل  الدولي،  اإلقتصاد  منها  يعاني  التي  املشاكل  جذور  وتتشابك  تتعدد 
مع األزمة املستمرة في التوظيف وفي تضائل آفاق النمو اإلقتصادي، وبصفة خاصة لدي الدول املتقدمة. بينما تزال 
معدالت البطالة مرتفعة، في حدود ال 9 % ، واملداخيل في حالة رآود، يتباطأ اإلنتعاش في األجل القصير بسبب غياب 
الطلب الكلي. إال أنه مع تزايد أعداد العاطلني عن العمل ملدة طويلة، خاصة لدي فئة الشباب، ستعاني أيضا آفاق النمو 

اإلقصادي في األمد املتوسط بسبب األثر الضارلذلك علي مهارات وخبرات العمال.

يعد التباط�ؤ ال�شريع للنم� الإقت�شادي �شببا ونتيجة في نف�س ال�قت لأزمة الدي�ن 

ال�شيادية في منطقة الي�رو، و نتيجة للم�شاكل المالية لدى مناطق اأخرى. لقد �شاءت 

اأزم��ة الدي���ن ال�شيادية في منطقة الي���رو خالل عام 2011 ب�ش���رة اأكبر وفاقمت 

م��ن حالة ال�ه��ن القائم في القط��اع الم�شرفي، وبالرغم من الخط���ات الجريئة من 

قب��ل حك�مات منطقة الي�رو في اإطار محاولته��ا الت��شل اإلى حل�ل منظمة لم�شكلة 

دي���ن الي�ن��ان، ق�بلت تل��ك الخط���ات باإ�شتمرار حال��ة الإ�شطراب في �ش���ق المال 

وتزاي��د المخ��اوف ب�شاأن العجز ع��ن ال�فاء بالتزامات الدي�ن ل��دي بعد الإقت�شادات 

الأاآب��ر داخل منطقة الي�رو، وب�شفة خا�شة اإيطالي��ا. اأدت في هذا ال�شياق ال�شيا�شات 

المالي��ة التق�شفية المتبعة للتعامل مع ال��شع اإلي المزيد من الإ�شعاف لفر�س النم� 

والت�ظيف، الأمر الذي اأدي بالتالي اإلي خلق المزيد من ال�شع�بات والتحديات فيما 

يتعل��ق بعمليات ال�شبط المالي وعملية اإ�شالح وتحقيق الت�ازن في اآ�ش�ف ح�شابات 

القطاع الم�شرفي. ي�اجه الإقت�شاد الأمريكي اأي�شا حالة مزمنة من معدلت البطالة 

المرتفع��ة، و�شع��ف الثقة من قب��ل الم�شتهلك وقطاع الأعمال عل��ي ال�ش�اء، وه�شا�شة 

ف��ي القطاع الم�شرفي. يعد الإقت�شاد الأمريكي والإقت�شاد الأوروبي اأاآبر اإقت�شادين 

عل��ي الم�شت�ي الدولي ، اآما اأنهما مت�شابكان بدرج��ة اآبيرة، وبالتالي يمكن للم�شااآل 

الت��ي ت�اجههم��ا اأن يغذي بع�شها البع���س واأن ت�ؤدي اإلي حال��ة راآود في الإقت�شاد 

الدول��ي م��رة اأخري. عندئذ �شتتاأثر ال��دول النامية التي اإرتدت بق���ة من حالة الراآود 

الإقت�شادي الدولي لعام 2009 من خالل قن�ات التجارة والتم�يل.

مخاطر ركود اإقت�سادي 

يت�ق��ع ت�ش�ر خ��ط الأ�شا�س اأن ينم� الإقت�شاد الدول��ي بمعدل ي�شل اإلى 3،2 % 

لعام 2013، وذلك في �ش�ء عدد من الفر�شيات المتفائلة تت�شمن اإحت�اء م�شاكل 

المدي�ني��ة ال�شيادي��ة في اإط��ار اإقت�شاد واحد، اأو ف��ي عدد محدود م��ن الإقت�شادات 

الأوروبية ال�شغيرة، وحل تلك الم�شاكل ب�ش�رة منظمة اإلى حد ما.

اإل اأنه في حالة ف�شل �شانعي ال�شيا�شات، خا�شة لدى اأوروبا وال�ليات المتحدة، 

في التعامل مع اأزمات الت�ظيف، وفي منع �شائقة اأزمة الدي�ن ال�شيادية، اأوفي منع 

تفاقم اله�شا�شة في القطاع الم�شرفي ، �شي�ؤدي كل ذلك اإلي الدفع بالإقت�شاد الدولي 

اإل��ي مرحلة اأخري من الراآود. يمكن ف��ي اإطار ت�ش�ر بديل للتده�ر اأن ي�ؤدي ذلك اإلى 

تباط�ؤ معدل النم� في ناتج الإقت�شاد الدولي، بما يعني �شمنيا حدوث اإنخفا�س في 

مت��شط دخل الفرد على م�شت�ى العالم.

يتطل��ب تحقي��ق نتائج اأكثر اإيجابية ب�شاأن الت�ظي��ف وتحقيق النم� ب�شفه قابلة 

لالإ�شتدام��ة عل��ى الم�شت�ى الدول��ي اإجراءات دولية تك���ن اأاآثر فعالي��ة واأكثر تن�شيقا 

م��ن تلك الإجراءات المت�شمن��ة في الم�اقف ال�شيا�شية القائم��ة حاليا. يمكن في هذا 

ال�شياق الدفع بم�شت�يات نم� الناتج الدولي اإلى حدود ال� %4 خالل عامي 2012 و 

2013، اإل اأن��ه ف��ي ظل اأنماط ال�شيا�شات والم�اقف الحالية يبقي مثل هذا الت�ش�ر 
المتفائل بعيد المنال وغير واقعي.

اإنكما�س اإقت�سادي 

يت�ق��ع اأن ت�شتمر الإقت�ش��ادات النامية والإقت�شادات الم��ارة بمرحلة تح�ل في 

تغذي��ة محرك الإقت�شاد �شيك�ن اأقل من المعدل - الدولي، اإل اأن النم� المتحقق لدي 

تل��ك الإقت�شادات خالل عام��ي 2012 � 2013 وبالرغم من اأن الروابط الإقت�شادية 

بي��ن ال��دول النامية ق��د زادت، - المتحقق خ��الل عام��ي 2011 � 2012 اإل ان تلك 

الدول مازالت معر�شة للتاأثر بالأو�شاع الإقت�شادية لدى الإقت�شادات المتقدمة.

لق��د بداأ النم� الإقت�ش��ادي في التباط�ؤ ب�شفة ملح�ظة ل��دى اأغلب الدول النامية 

والإقت�ش��ادات الم��ارة بمرحلة تح�ل من��ذ الربع الثاني من ع��ام 2011 . يت�قع اأن 

يظل النم� ق�يا لدي الدول النامية الرئي�شية:

اإذ يت�ق��ع اأن ي�شتم��ر معدل النم� ل��دي ال�شين والهند ب�ش���رة ق�ية: حيث يت�قع 

اأن يتباط��اأ مع��دل نم�، بينما يت�ق��ع اأن ينم� الإقت�شاد الهندي بمع��دل - الإقت�شاد 

ال�شين��ي اإل��ي 9 % خالل عامي 2012 � 2013 يتراوح بين 7،7 % و 7،9 %. كما 

يت�ق��ع اأن يعان��ي كل من الإقت�شاد البرازيلي والمك�شيكي م��ن معدلت اأاآثر و�ش�حا 

للتباط���ؤ الإقت�ش��ادي. �شه��دت ال��دول منخف�شة الدخ��ل تباط�ءا في النم��� واإن كان 

محدودا. 

ه��ذا، وبالن�شب��ة لمت��ش��ط دخل الفرد تباط��اأ معدل النم� في مت��ش��ط دخل الفرد 

م��ن 3،8 % خ��الل ع��ام 2010 اإل��ى 3،5 % خالل ع��ام 2011 ، اإل اأنه وبالرغم 

م��ن تباط�ؤ النم� الإقت�ش��ادي علي الم�شت�ى الدولي، فاإن ال��دول الفقيرة من الممكن 

اأن ت�شه��د نم�ا ف��ي مت��شط دخل الف��رد بم�شت�يات اأعلى قليال م��ن ذلك خالل عامي 

2012 و 2013 . ويت�ق��ع اأي�ش��ا اأن يك���ن ال��شع مماث��ال بالن�شبة لمت��شط النم� 
الإقت�ش��ادي لدى ال��دول الم�شنفة في اإط��ار الأمم المتحدة على اأنه��ا دول اأقل نم�ا. 

وبالرغ��م من ذلك فاإن النم� لدى اأغلب تلك ال��دول يت�قع له اأن يك�ن اأقل من الطاقة 

الكامنة لإقت�شاداتها.

تمويل التنمية 

اله�شا�ش��ة القائمة في الأ�ش�اق المالية الدولية ت�ؤثر علي تم�يل التنمية اله�شا�شة 

القائمة في النظام المالي الدولي ت�ؤثر علي التم�يل المتاح للتنمية. حالة الإنتعا�س 

غي��ر المت�ازنة علي الم�شت���ي الدولي ، ومخاطر اأزمات الدي���ن ال�شيادية الأوروبية 

وتزاي��د اأزمة ال�شي�لة في الأ�ش�اق البينية للم�ش��ارف الأوروبية قد زادت من الت�جه 

نح��� تف��ادي المخاط��رة واأدت اإلي تزاي��د التقلبات الح��ادة في تدفق��ات راأ�س المال 

الخا���س، وذلك في نف�س ال�قت الذي تاأثرت فيه م�شاعدات التنمية الر�شمية وال�ش�ر 

الأخ��ري للتدفق��ات الر�شمية نتيجة لتزايد التق�شف المالي وم�ش��ااآل الدي�ن ال�شيادية 

ل��دي الدول المتقدمة. اأ�شبحت مدف�ع��ات الم�شاعدات الآنمائية مثلها مثل التدفقات 

الخا�شة متما�شية مع اإتجاه الدورة الإقت�شادية ومتقلبة .

تمثل عملية اإدارة التقلب��ات الإقت�شادية الكلية الحادة الناتجة عن التدفقات 

المالي��ة تحدي��ا ل�شانعي ال�شيا�ش��ات لدي الأ�ش���اق المارة بمرحل��ة تح�ل ولدي 

ال��دول النامية. اإن م�جات التدفقات المالي��ة التي قد تتعدي الطاقة الإ�شتيعابية 

لالإقت�شاد، اأو تك�ن في طبيعتها معتمدة علي الم�شاربة، قد ت�ؤدي اإلي تجاوزات 

ف��ي اأ�شعار ال�شرف واإلي الت�شخم واإزدهار ف��ي الإئتمان واأي�شا اإلي فقاعات في 

اأ�شع��ار الأ�ش�ل. الأهم م��ن اآل ذلك اأن التقلبات الحادة ف��ي التدفقات المالية من 

�شانها اأن ت�ؤدي اإلي تزايد المخاطر علي اإ�شتقرار الأو�شاع المالية والإقت�شادية، 

وذل��ك في �ش�ء تزاي��د تهديدات الت�قف المفاجيء واإن�شح��اب راأ�س المال الدولي 

ب�شب��ب تزاي��د النزعة نح��� تفادي المخاطرة الأم��ر الذي من المحتم��ل اأن ي�شاهم 

ف��ي ن�شر الأزمات المالية. اإ�شتج��اب �شناع ال�شيا�شات لدي العديد من الدول لتلك 

الدورات من الراآود والإزدهار من خالل بناء اإحتياطيات نقدية دولية باإعتبارها 

اأح��د اأ�ش��كال “التاأمين الذاتي”. قامت الدول النامية خ��الل عام 2011 باإ�شافة 

م��ا قيمت��ه 1،1 تريلي���ن دولر اإلى اإحتياطيات��ه النقدية الدولي��ة، والتي و�شلت 

اإل��ي قيم��ة اإجمالية تقدر بما يزيد علي 7 تريلي���ن دولر. اإل اأن الغالبية العظمي 

م��ن الإحتياطيات النقدية قد تم اإ�شتثمارها ف��ي �شندات خزانة ال�ليات المتحدة 

الأمريكي��ة وبع���س الأوراق ال�شيادية الأخري ذات العائ��د المنخف�س، الأمر الذي 

اأ�شهم في زيادة الأختاللت الدولية القائمة.
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ت�ؤدي عملية بن��اء الإحتياطيات النقدية الدولية لدي الدول النامية من حيث 

الآث��ر اإلي تح�يل م���ارد مالية من العال��م النامي اإلي العالم المتق��دم. يت�قع اأن 

تق��دم ال��دول النامية اآمجم�ع��ة تح�يالت مالي��ة �شافية تق��در بح�الي 825.6 

ملي��ار دولر اإل��ي ال��دول المتقدم��ة خالل ع��ام 2011 . بالإ�شافة اإل��ي ذلك فاإن 

تكلف��ة الفر�شة البديلة المرتبطة بعملية بناء الإحتياطيات النقدية الدولية تتمثل 

في فقد اإ�شتثمارات محلية في مجال التنمية.

االإ�سالحات المالية 

اإتخ��ذ المجتمع الدولي اأي�شا بع�س الخط�ات لخف���س المخاطر علي الم�شت�ي 

الدول��ي ولتدعيم النظ��ام المالي الدولي من خالل اإ�شتح��داث ق�اعد مالية جديدة، 

بما في ذلك الإطار الدولي المتفق عليه المعروف باإ�شم بازل ثالثة. اإن قان�ن دود 

– فرانك لإ�شالح وول �شتريت وحماية الم�شتهلك، والذي تم تمريره في ال�ليات 
المتح��دة، يع��د م��ن �شم��ن الإج��راءات 

الت��ي ت��م تبنيه��ا في ه��ذا ال�شي��اق علي  

الم�شت���ي ال�طني. مازال��ت المناق�شات 

منظم��ة  ق�اع��د  و�ش��ع  ب�ش��اأن  جاري��ة 

لعم��ل الم�ؤ�ش�شات الدولي��ة ذات الأهمية 

والم�ؤث��رة في عم��ل المنظ�م��ة الدولية. 

اإل اأن اأغلب تلك الإج��راءات يتم تفعيلها 

عل��ي فترة زمنية ط�يل��ة الأمد، ولم يكن 

لها اأثر علي ال��شع الإقت�شادي والمالي 

القائم حالي��ا. بالإ�شافة اإلي ذلك، فاإنه 

م��ن غير ال�ا�شح عم��ا اإذا اآان العديد من 

تلك الأج��راءات اآافيا لإحت���اء المخاطر 

القائمة.

ق�سور في االألتزامات

هن��اك العدي��د من الم�شائل الأخ��رى الهامة فيما يتعلق بم��دي مالئمة ومحت�ي 

الدع��م المقدم ف��ي �شكل م�شاع��دات اأو �شي�لة دولي��ة، فمدف�عات م�شاع��دات التنمية 

قا�شرة عن الكميات التي تم الإلتزام بها لعام2010  في اإطار اأجتماعات مجم�عة 

الثمان��ي ف��ي قمة جلي��ن اإيجلز ع��ام 2005 . من الناحي��ة الإيجابي��ة، زادت ن�شب 

المن��ح ون�شب عنا�شر المنح والقرو�س المي�شرة مع مرور ال�قت ، خا�شة فيما يتعلق 

بالم�شاعدات الم�جهة للدول الأقل نم�ا.

مخاطر وعدم يقين

اإن ف�ش��ل �شانع��ي ال�شيا�شات، خا�شة لدي اآل من ال�لي��ات المتحدة واأوروبا في 

التعام��ل مع: اأزمة ال�ظائف، و في منع ال�شائقة الناتجة عن اأزمة الدي�ن ال�شيادية، 

ومن��ع اله�شا�ش��ة في القط��اع المالي م��ن التفاقم، يمث��ل اأاآبر خطر يته��دد الإقت�شاد 

الدول��ي في اإطارالت�قعات الخا�شة به لعامي 2012 و2013، وذلك في �ش�ء تزايد 

جدي في اإحتمالت تجدد دخ�ل الإقت�شادي الدولي في حالة رك�د.

تع��د الإقت�ش��ادات المتقدم��ة علي حاف��ة دوامة من الهب���ط ب�شب��ب اأربعة اأوجه 

لل�شعف يدعم بع�شها البع�س وتتمثل في: �شائقة الدي�ن ال�شيادية، ه�شا�شة القطاع 

الم�شرف��ي، �شعف الطلب الكل��ي )اإت�شال بمعدلت مرتفعة للبطال��ة(، و�شلل �شيا�شي 

ب�شبب حالة الجم�د ال�شيا�شي واأوجه الق�ش�رالم�ؤ�ش�شية. بالرغم من اأن اأوجه ال�شعف 

تلك قائمة، اإل اأن تط�ر ال��شع اإلي الأ�ش�اأ في اإحداها من �شاأنه اأن ي�لد دائرة مفرغة 

ت���ؤدي اإلى حال��ة من الإ�شطراب المال��ي والأنكما�س الإقت�ش��ادي. �شي�ؤثر ذلك ب�شدة 

اأي�ش��ا عل��ي الأ�ش���اق النا�شئ��ة وعل��ي دول نامية اأخري م��ن خالل القن���ات المالية 

والتجارية.

اأزمة الديون ال�سيادية

هن��اك اإحتم��ال كبير اأن تك���ن الإج��راءات الإ�شافية الحديثة الت��ي خططت لها 

اأوروب��ا غي��ر فعالة بدرجة كافية لحل اأزمة الدي���ن ال�شيادية في المنطقة، وبالتالي 

ت�ؤدي اإلى اإنت�شار عجز معدي وغير منظم عن ال�فاء 

بالتزامات الدي�ن لدي العديد من الدول، الأمر الذي 

م��ن �شاأنه الت�شبب في م�شائ��ب كبيرة لإقت�شادات 

المنطقة وخ��ارج حدودها. ف�شلت جه���د حل اأزمة 

الدي���ن ال�شيادي��ة ف��ي اأوروب��ا ف��ي اإحت���اء قل��ق 

الأ�ش���اق المالية خالل �شه��ر ن�فمبر عام 2011 ، 

وظهرت ب�ادر عالمات تحذير جديدة ب�شاأن المزيد 

من الم�ش��ااآل تن�شاأ في ال�قت ال��ذي قفزت فيه اآلفة 

الإقترا���س ف��ي اإيطالي��ا لأعل��ي معدلته��ا منذ اأن 

تبن��ت اإيطاليا الي�رو اآعمل��ة ر�شمية . �شيعاني عدد 

اآبير م��ن الم�شارف في منطقة الي���رو من خ�شائر 

كبيرة بالفعل، و�شي�ؤدي اإنت�شار عدوي اأزمة الدي�ن 

ال�شيادي��ة اإل��ي اإقت�ش��ادات اأاآب��ر بال �شك اإل��ي اأزمة 

دولي��ة في الإئتمان، واإلي اإنهي��ار اأ�ش�اق المال في اإطار ت�ش�ر يذكرنا ب�شهر �شبتمبر 

2008 عندما اإنهارت م�ؤ�ش�شة ليمن براذرز الأمريكية. اإن حدوث مثل هذا الأن�شهار 
المالي من �شاأنه بال �شك اأن ي�ؤدي اإلي اأنكما�س حاد، لي�س فقط لدي الإقت�شادات التي 

تعاني من �شائقة الدي�ن ال�شيادية، واإنما اأي�شا لدي كافة الإقت�شادات الرئي�شية في 

منطقة الي�رو، مع اإحتمال اأن تك�ن اآثافة الأنكما�س في نف�س حدة. 

 اأهداف التنمية 

يتمث��ل التح��دي الخام���س في التاأكي��د علي ت�افر م���ارد اآافية لل��دول النامية ، 

خا�ش��ة تل��ك التي ل تتمتع بم�شاحة مالية اآافية للح��راآة وت�اجه اإجتياجات تنم�ية 

كبي��رة. �شتك���ن هناك حاجة لتلك الم���ارد لالإ�شراع بالتقدم نح��� تحقيق الأهداف 

الإنمائي��ة لالألفي��ة، ولالإ�شتثم��ار ف��ي نم� ق���ي وم�شت��دام، خا�شة بالن�شب��ة للدول 

الأق��ل نم�ا. يجب علي الدول المتقدمة، ب�شرف النظر عن وفائها بتعهداتها القائمة 

بالن�شب��ة لم�شاع��دات التنمي��ة، اأن تنظ��ر ف��ي اآلي��ات لتحقي��ق الف�شل بي��ن تدفقات 

الم�شاع��دات و بي��ن ال��دورة الإقت�شادي��ة الخا�ش��ة بتل��ك ال��دول، وذلك حت��ي تمنع 

الق�ش���ر ف��ي تقديم الم�شاعدات ف��ي فترات الأزمات، حيث تك�ن ال��دول النامية في 

اأم�س الحاجة لتلك الم�شاعدات.

اق��ت�����ش��اد دول��ي

�لتفاوؤل ي�صيطر على �أجو�ء د�فو�ص  �القت�صادي 

يعتب��ر منت��دى داف����س الإقت�ش��ادي العالم��ي ،  

اأكب��ر م�ؤتم��ر دول��ي يجمع ق��ادة العال��م ،  وكبريات 

لمناق�ش��ة  الإقت�شادي��ة ،  والم�شرفي��ة  الم�ؤ�ش�ش��ات 

العال��م،  م�شت���ى  عل��ى  الإقت�شادي��ة  الأو�ش��اع 

والم�ؤث��رات ال�شيا�شية والبيئي��ة والمناخية الم�ؤثرة 

عليها.

ووف��ق تقري��ر للفاينن�شي��ال تايم��ز يع��د منتدى 

داف����س م��ن اأه��م الملتقي��ات الدولية، وال��ذي يعقد 

بانتظ��ام من��ذ اأن اأطلق��ه م�ؤ�ش�ش��ه كالو���س �ش���اب 

ع��ام1971، واأ�شب��ح من��ذ ه��ذا التاري��خ بمثاب��ة 

ملتقى يبحث كيفي��ة تعزيز التفاهم بين ال�شيا�شيين 

والقط��اع الخا���س ممثال ف��ي كبري��ات الم�ؤ�ش�شات 

العالمية الم�شاركة في المنتدى. يحظى هذا المنتدى 

كل ع��ام بح�ش���ر قي��ادات دول كثي��رة، وروؤ�ش��اء 

حك�م��ات، اإ�شافة اإلي ممثل��ي الم�ؤ�ش�شات العالمية 

الدولي��ة ويعد فر�شة كبرى لعقد ال�شفقات الثنائية، 

واإجراء الح�ارات ال�شيا�شية والإقت�شادية المهمة.

الع��ام ديناميكي��ة مرن��ة  م��ش���ع قم��ة ه��ذا 

وال��ذي ينظ��ر للم�شتقب��ل بطريق��ة اأكث��ر ديناميكية 

ومرونة واإكت�شاب القدرة على التكيف مع الأو�شاع 

والظروف المتغيرة.

الم�ؤتمر ال��ذي يدفع الم�شارك ال�احد به نح�22 

األف فرنك �ش�ي�شري، فيما ت�شل ر�ش�م الع�ش�ية اإلى 

500 األف فرنك �ش�ي�شري نجح في اأن ي�شنع لنف�شه 
�ش�رة ذهنية تجعله حلما لكل من يحلم بالإن�شمام 

لل�شف�ة، والم�شاركة في كيفية تغيير العالم، اأو على 

الأق��ل و�شع ال�شيا�شات الت��ي تتحكم في اإقت�شادات 

العالم الحر. 

واإذا كانت ال�شيا�شة ه��ي المحرك لالإقت�شاد في 

العق���د الأخي��رة، فاإن قمة داف��س ه��ذا العام � وفق 

تقاري��ر ل���كالت اأنباء عالمية � كان��ت اأقل ت�شاوؤما 

م��ن الع��ام الما�شي فيم��ا يتعلق ب��ش��ع الإقت�شاد 

العالم��ي ال��ذي يح��اول اأن يب��راأ م��ن اأ�ش���اأ كارث��ة 

مالي��ة عالمية عانى منه��ا ل�شن�ات، وفي هذه القمة 

الت��ي اإلتق��ى خاللها ق��ادة اأكثر م��ن45 دولة، ومن 

خ��الل2500 م�شارك من �شانعي الق��رار ال�شيا�شي 

والإقت�ش��ادي والإ�شتثم��اري، بدا وا�شح��ا بالن�شبة 

لبع���س المراقبي��ن اأن الإقت�ش��اد العالم��ي �شيخرج 

م��ن كب�ته بعد اأن اأو�شكت اأزم��ة منطقة الي�رو علي 

الإنتهاء.

ه��ذه الروح المتفائلة دعت مين زه� نائب مدير 

عام �شندوق النقد الدول��ي للمقارنة بين قمة العام 

الما�ش��ي وقم��ة هذا الع��ام، حيث كان ق��ادة العالم 

الع��ام الما�ش��ي قلقي��ن م��ن اأزم��ة الي���رو والأزمة 

المالي��ة الميركي��ة، اإل اأن ما تم اإتخ��اذه من تدابير 

�شاه��م ف��ي تهدئة الم���ر ه��ذا الع��ام، اإل اأنه نادي 

رغ��م ذلك ب�شرورة الحذر. ووفق��ا للرئي�س التنفيذي 

ل�شرك��ة جي ب��ي م�رجان ت�شي�س ف��اإن القلق تراجع 

حي��ال القطاع الم�شرف��ي العالمي الذي ب��داأ يط�ي 

�شفح��ة �شعبة في تاريخه �شه��د خاللها العديد من 

الأزمات.

و�شهدت قمة العام الجاري ت�اجدا اإفريقيا مكثفا 

مع ح�ش�ر قي��ادات اإفريقية مهمة، و�شاركت جن�ب 

اإفريقي��ا ونيجيريا في جل�شة بعن�ان اإزالة المخاطر، 

وب��دا وا�شحا اأن دول اإفريقي��ة كثيرة تعر�س فر�شا 

لالإ�شتثم��ار، واأن هناك اإهتمام��ا م�شرفيا باإفريقيا 

وخا�شة من ال�شين.

وق��د طغ��ت م�ش��كالت الإتح��اد الأورب��ي عل��ى 

داف����س، وتعلقت الأنظار برئي�س ال�زراء البريطاني 

ديفي��د كاميرون الذي كان ق��د اأعلن من قبل طرحه 

لإن�شح��اب بريطاني��ا م��ن الإتح��اد الأورب��ي عل��ى 

الإ�شتفت��اء، فيما تحدثت اإنجيال مي��ركل الم�شت�شارة 

الألماني��ة ح�ل ال�شالح��ات الهيكلي��ة محذرة من 

خط�رة التباط�ء في عملية الإ�شالح على اأوروبا.

وب��ات وا�شح��ا من قمة ه��ذا الع��ام اأن المنطقة 

فيم��ا  ال�شيا�ش��ي،  الت�ت��ر  اأ�شي��رة  لت��زال  العربي��ة 

ب��داأ العال��م يتعاف��ي اإقت�شادي��ا، وه� م��ا يعني اأن 

ال�شفق��ات �شتطي��ر ف���ق الح��دود العربي��ة م��ا بين 

ال�شرق والغرب.

»احتلوا وول �صرتيت« حا�صرت دافو�ش

اأقامت مجموعة من المحتجي���ن مع�صكرا احتجاجيا على �صكل بيت للحماية من الجليد في 

مدينة دافو�س في �صوي�صرا، وذلك قبل انعقاد المنتدى االقت�صادي العالمي.

واأقام منظموا االحتجاج مع�صكراً في اإطار الحركة الم�صاة احتلوا وول �صتريت، وذلك لمواجهة 

المنتدى الذي و�صفوه بالتجمع غير الديمقراطي لمن يملكون المال.

 وانطلق���ت الحركة التي تعار�س التف���اوت االقت�صادي العالمي، في �صهر �صبتمبر 2011 في 

مدينة نيويورك، لتنت�صر منذ ذلك الحين اإلى بلدان اأخرى.

 وكان تقري���ر المخاط���ر العالمية لعام 2012 التابع للمنتدى اأظه���ر اأن التفاوت الحاد في 

الدخول واالأو�صاع المالية غير الم�صتقرة للحكومات ي�صكالن اأكبر تهديد اقت�صادي يواجه العالم.

magazine assinaa 127.indd   100-101 2/20/13   12:25 PM



103 ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 127 �شباط - اآذار 2013ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 127 �شباط - اآذار 2013 102

�أ�صو�أ

الي�نان��ي  المالي��ة  وزي��ر  اعتب��ر 

ياني�س �شت�رنارا�س اأن الأ�ش�اأ في اأزمة 

الدي���ن ال�شيادي��ة التي تم��ر بها بالده 

قد م�ش��ى واأن عل��ى الي�نانيين ال�شبر 

ومقاومة ال�شغ�ط ال�شيا�شية الداخلية.

�أكبر

منت��ج  اأكب��ر  ال�شي��ن  اأ�شبح��ت 

لله�ات��ف الذكي��ة ف��ي العال��م بعدما 

زاد اإنتاجها ب�ش�رة كبيرة في العام 

الما�شي، وق بلغ 224 ملي�ن جهاز.

ت�صميم

ق��ال البن��ك المرك��زي الألمان��ي 

اإن��ه يعتزم اإعادة ج��زء من احتياطي 

الذه��ب الألمان��ي بقيم��ة 27 ملي��ار 

ي���رو )36 مليار دولر( م��ن فرن�شا 

وال�ليات المتحدة.

�صر�مة

اعتمد البرلم��ان الأوروبي ق�اعد 

اأكثر �شرامة لعمل وكالت الت�شنيف 

الق�اع��د  ه��ذه  وته��دف  الئتمان��ي. 

اإل��ى تقليل اعتم��اد الم�شتثمرين على 

الخارج��ي  الئتمان��ي  الت�شني��ف 

للدي�ن ال�شيادية.

توقعات

خف�ش��ت منظمة اأوب��ك ت�قعاتها 

 ،2013 ع��ام  للطل��ب عل��ى نفطه��ا 

وعزت ذل��ك اإلى زيادة في الإمدادات 

من منتجين مناف�شين، مما يعني اأن 

مخزونات كبيرة قد تتراكم.

تحذير

النق��د  �شن��دوق  رئي�ش��ة  ح��ذرت 

الدول��ي كري�شتين لغ��ارد من حدوث 

“انتكا�شة” في جه�د م�اجهة الأزمة 
المالية العالمي��ة وع�دتها من جديد، 

�شيما في ال�ليات المتحدة اأو اأوروبا.

�إيقاف

اأعلنت �شركتا الطيران اليابانيتان 

اأول نيب�ن والخط�ط الج�ية اليابانية 

ج��ي اإيه اإل وقف رح��الت اأ�شط�ليهما 

م��ن طائ��رات 787 دريمالينر، اأحدث 

طائرات ب�ينغ.

تباطوؤ

تباطاأت وتيرة النم� القت�شادي 

ف��ي األماني��ا الع��ام الما�ش��ي ب�شبب 

والإنف��اق  ال�ش��ادرات  تراج��ع 

ال�شتثم��اري نتيج��ة تداعي��ات اأزمة 

دي�ن منطقة الي�رو.

�ن�صحاب

�شحبت �شركات الطاقة الفرن�شية 

بع�س م�ظفيها من الجزائر ومناطق 

اأخ��رى عالية المخاطر بعدما احتجز 

م�شلح���ن رهائ��ن ف��ي من�ش��اأة غاز 

جزائرية يعمل فيها اأجانب.

تحفيز

حثت فرن�شا الحك�م��ة الألمانية 

عل��ى اتب��اع �شيا�ش��ة تتج��ه ب�ش�رة 

اأكب��ر اإل��ى حف��ز النم��� القت�ش��ادي 

ف��ي منطقة الي�رو، بدل م��ن �شيا�شة 

التق�شف المتبعة منذ �شن�ات.

عقوبات

الإيراني��ة  النف��ط  وزارة  اأعلن��ت 

فر�س �شل�شلة عق�بات وقائية تحظر 

بم�جبه��ا ت�شدير الحم�لت النفطية 

والغ��از الم�ش��ال اإل��ى دول التح��اد 

الأوروبي.

لقب

انتزع��ت �شركة النف��ط الأميركية 

اإك�ش�ن م�بيل ك�رب لقب اأكبر �شركة 

في العالم من حي��ث القيمة ال�ش�قية 

م��ن نظيرتها الأميركي��ة العاملة في 

مجال الإلكترونيات اأبل.

ت�صديد

ق��ال البن��ك المرك��زي الأوروبي 

اإن البن���ك الأوروبية �ش�ف ت�شدد له 

137.159 ملي��ار ي���رو م��ن قيم��ة 
قرو���س لأجل ثالث �شن���ات، اإذ اإنها 

ف�شلت ال�شداد في وقت مبكر.

�إ�صر�ب

الأمني��ة  للط�اق��م  اإ�ش��راب  �ش��ل 

اثنين من اأكبر المط��ارات الألمانية، 

وت�شب��ب ف��ي اإلغ��اء مئ��ات الرحالت 

الج�ي��ة وتكد���س الم�شافري��ن اأم��ام 

ب�ابات الأمن. 

بطالة

ك�شف مكتب الإح�ش��اء الإ�شباني 

)اإين��ي( ع��ن ارتف��اع مع��دل البطال��ة 

في الب��الد اإلى م�شت�ى 26.2 % من 

اإجمالي الق�ة العاملة، وبن�شبة 55.1 

% بين ال�شباب دون �شن 25 عاما.

تر�جع

منيت بل��غ العجز التجاري الياباني 

عام 2012 ما قيمته 6.93 تريلي�نات 

ي��ن )78.3 ملي��ار دولر( جراء ا�شتمرار 

تراجع ال�شادرات.

تناف�ص

حث��ت كل الم�شت�ش��ارة الألماني��ة 

ال���زراء  ورئي���س  مي��ركل  اأنجي��ال 

ف��ي  كامي��رون،  ديف��د  البريطان��ي 

منت��دى داف����س ب�ش�ي�ش��را، التحاد 

اأكث��ر  ي�شب��ح  اأن  عل��ى  الأوروب��ي، 

تناف�شية. 

ركود

اإن  الدول��ي  النق��د  �شن��دوق  ق��ال 

الي���رو  ف��ي منطق��ة  الرك���د  ا�شتم��رار 

و�شعف القت�شاد في اليابان �شي�ؤثران 

�شلب��ا على النم��� القت�ش��ادي العالمي 

هذا العام.

خط

حث اأكثر من ن�ش��ف اأع�شاء مجل�س 

ال�شي���خ الأميرك��ي الم�ؤل��ف م��ن 100 

ع�ش��� الرئي�س ب��اراك اأوبام��ا للم�افقة 

على م�ش��روع خط اأنابيب كي�شت�ن اإك�س 

األ بين كندا وتك�شا�س.

وعود

ح�ش��ل زعم��اء التح��اد الأوروب��ي 

عل��ى وع��د م��ن البرازي��ل والأرجنتي��ن 

با�شتئن��اف المحادثات التجارية ب�شاأن 

اإبرام اتفاق للتج��ارة الحرة، رغم وج�د 

الخالفات.

توقع �صح باإمد�د�ت �لنفط مع نمو بالطلب

رجح��ت وكالة الطاق��ة الدولية حدوث �شح في اإمدادات النفط العالمية مع تزايد 

الطل��ب ال�شين��ي على ال�ق�د وتراج��ع الإمدادات من منظمة ال��دول الم�شدرة للنفط 

)اأوبك( خا�شة من ال�شع�دية، مما قد ي�شتنزف المخزونات.

وبذل��ك تتراج��ع ال�كال��ة - الت��ي تقدم الم�ش���رة ف��ي �شيا�شات الطاق��ة للدول 

ال�شناعي��ة الكب��رى  - عن و�شفها في الأ�شهر القليلة الما�شية لأ�ش�اق النفط باأنها 

تحظى باإمدادات وفيرة للغاية.

وقالت ال�كالة اإنها تتبنى الآن روؤية اأكثر “واقعية وبعدا للنظر”، رغم اأنه ربما 

يك���ن م��ن ال�شابق لأوان��ه ا�شت�شعار قلق حقيق��ي والإعالن عن بداي��ة دورة �ش�قية 

جديدة اأو الع�دة اإلى ال�ش�ق ال�شاعدة.

وق��ال التقرير ال�شهري لل�كالة “ب�شكل مفاج��ئ تبدو ال�ش�ق اأكثر �شحا مما كنا 

نعتق��د”، واأ�ش��اف اأن مخزون��ات النف��ط في ال��دول المتقدمة الأع�ش��اء في منظمة 

التعاون القت�شادي والتنمية بداأت تتراجع بعد نم�ها لفترة ط�يلة.

وذك��رت ال�كالة ف��ي تقريره��ا اأن الطلب ال�شين��ي على النفط وكذل��ك اإمدادات 

ال�شع�دي��ة - اأكب��ر م�ش��در للنف��ط بالعالم- معق��دان للغاي��ة بحيث يتع��ذر اإعطاء 

تف�شيرات �شريعة. 

ولفت��ت اإل��ى اأن انخفا���س الإم��دادات ال�شع�دي��ة ل يرج��ع -كم��ا يب��دو- اإلى 

اعتبارات تتعلق بالأ�شعار بقدر ما يرجع اإلى الطق�س.

وتابع��ت اأن انخفا�س الطلب المرتبط بت�شغيل مكيفات اله�اء اإلى جانب تراجع 

الطل��ب من م�شافي النفط الت��ي تجري اأعمال �شيانة م��شمي��ة ربما ي�شاهم ب�شكل 

كبير في تف�شير تراجع الإنتاج، لي�س هناك ما يدع� لقلق ال�ش�ق العالمية.

وتراجع��ت اإم��دادات اأوب��ك م��ن الخ��ام ف��ي دي�شمبر/كان���ن الأول اإل��ى اأدن��ى 

م�شت�ياته��ا ف��ي ع��ام لت�ش��ل اإل��ى 30.65 ملي���ن برمي��ل ي�ميا بفع��ل انخفا�س 

الإمدادات ال�شع�دية والعراقية.

ورفع��ت وكال��ة الطاقة الدولي��ة تقديراتها للطلب على نفط اأوب��ك للعام 2013 

ب�اق��ع 100 األ��ف برميل ي�ميا اإلى 30 ملي�ن برميل ي�مي��ا، غير اأنه ل يزال اأدنى 

من معدل الإنتاج الحالي.

توقع �نكما�ص �قت�صاد �إيطاليا بمعدل 1 %

رج��ح البنك المرك��زي الإيطالي انكما���س اقت�شاد البالد خ��الل العام الجاري 

بن�شب��ة 1 % م��ن اإجمالي الناتج المحلي، في حين كان��ت الت�قعات ال�شابقة للبنك 

في ي�لي�/تم�ز الما�شي ت�شير اإلى ت�قع انكما�س القت�شاد بمعدل 0.2 % فقط.

ياأت��ي ذل��ك في وق��ت ت�شيطر ق�شي��ة القت�ش��اد الإيطالي المتعث��ر على معركة 

النتخابات البرلمانية التي  �شت�شهدها اإيطاليا ال�شهر المقبل.

وع��زا البن��ك المركزي الإيطالي في ن�ش��رة اقت�شادية �ش��درت الجمعة ت�قعاته 

ال�شلبي��ة اإل��ى تده�ر الظ��روف الدولية وال�شع��ف الم�شتمر في الن�ش��اط القت�شادي 

خالل ال�شه�ر الما�شية.

كم��ا ت�قع البن��ك و�ش�ل معدل البطالة ف��ي اإيطاليا اإلى م�شت���ى قيا�شي قدره    

% حاليا.  11 2014 مقابل  % عام   12
وذكر البنك اأن معدل البطالة بين ال�شباب بلغ م�شت�ى قيا�شيا مثيرا للقلق وه� 

% في ن�فمبر/ت�شرين الثاني الما�شي.   37.1
ولف��ت البن��ك اإلى اأن القت�ش��اد يمكن اأن يع���د اإلى النم� الرب��ع ال�شن�ي خالل 

الن�شف الثاني من العام الحالي ولكن ب�تيرة بطيئة وفي ظل غم��س �شديد.

وبالن�شب��ة لت�قعاته للع��ام القادم، ذكر البنك اأن القت�ش��اد الإيطالي يمكن اأن 

يع�د للنم� ال�شن�ي في 2014 وبمعدل طفيف قدره 0.7 %.

وف��ي ذلك ال�قت �شيك�ن اإجمالي النات��ج المحلي لإيطاليا اأقل بن�شبة 7 % عن 

اأعلى م�شت�ى له �شجله في 2007.

واأك��د البن��ك المركزي تقديرات النات��ج الإجمالي المحلي للع��ام الما�شي حيث 

قال اإن القت�شاد انكم�س بمعدل 2.1 % خالل العام الما�شي.

ويعاني القت�شاد الإيطالي من النكما�س المطرد منذ الربع الأخير في 2011  

لي�شبب اأ�ش�اأ رك�د في تاريخ اإيطاليا الحديث.

وتاأت��ي ه��ذه النتائج في ظ��ل اتهام رئي���س ال���زراء الإيطالي ال�شاب��ق �شيلفي� 

برل�شك�ن��ي رئي���س ال�زراء الحال��ي ماري� م�نت��ي باأنه ت�شبب في تده���ر اأو�شاع 

القت�شاد ب�ش�رة اأكبر نتيجة تبنيه اإجراءات تق�شف �شارمة لخف�س عجز الم�ازنة 

والدين العام.

اق��ت�����ش��اد دول��ي
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دبي، االإمارات

المتع��ددة  النق��ل  ل��شائ��ل  معر���س مخ�ش���س 

ال�شتخدامات

 من تنظيم �شركة ارتاج للمعار�س

من 31 كان�ن الثاني اإلى 2 �شباط 2013 

تكنولوجيا

موؤتمر ومعر�س تل�سا

تنظم هيئ��ة الت�شالت وتقني��ة المعل�مات في 

ال�شع�دي��ة المعر�س والم�ؤتمر ال�شع�دي لالت�شالت 

وتقني��ة المعل�مات، تل�شا، في فندق ف�ر�شيزونز في 

الريا���س، وذلك في الفت��رة الممتدة من 10 اإلى 12 

�شباط 2013 .

اأطعمة وم�سروبات

بري�سيا، ايطاليا

والنبي��ذ  الطه���  ف��ن  ف��ي  متخ�ش���س  معر���س 

والخدمات الفندقية من تنظيم �شركة بريك�شيا اك�شب�

من 8 اإلى 11 �شباط 2013 

�سرق�سطة، ا�سبانيا

معر�س مخ�ش�س لآلت ومعدات تعبئة النبيذ 

من تنظيم �شركة فيريا دي زاراغ�زا

من 12 اإلى 15 �شباط 2013 

انطاليا، تركيا

معر���س مخ�ش���س لجمي��ع اأن���اع الماأك���لت 

والم�شروبات 

من تنظيم �شركة اأنفا�س

من 20 اإلى 23 �شباط 2013 

دبي، االإمارات

معر�س مخ�ش�س لمعدات تبريد الأغذية 

والم�شروبات وتغليف الم�اد الغذائية

من تنظيم مركز دبي التجاري العالمي

من 25 اإلى 28 �شباط 2013 

اأزياء وم�ستح�سرات 

تجميل

مدريد، ا�سبانيا

معر�س لملب��شات الن�شاء والثياب الجاهزة

من تنظيم �شركة ايفيما

من 8 اإلى 10 �شباط 2013 

لندن، بريطانيا

معر�س مخ�ش�س لتجارة الملب��شات الن�شائية

من تنظيم اآي ت� اأي 

لتنظيم المعار�س

 من 10 اإلى 12 �شباط 2013 

باري�س، فرن�سا

معر�س لالأزياء والمج�هرات الفاخرة

من تنظيم �شركة �ش�دي� اك�س اك�س بي

 2013 اآذار  من 1 اإلى 4 

مجوهرات

اأبو ظبي، االإمارات

معر�س مخ�ش�س للمج�هرات وال�شاعات

م��ن تنظي��م �شرك��ة ري��د للمعار���س ف��ي ال�شرق 

الأو�شط من 5 اإلى 9 اآذار 2013 

طاقة وبيئة

الدوحة، قطر

التط���رات  لأح��دث  مخ�ش���س  معر���س 

التكن�ل�جية في �شناعة الطاقة

من تنظيم هيئة البحرين للم�ؤتمرات والمعار�س

من 4 اإلى 6 �شباط 2013 

دبي، االإمارات

معر���س مخ�ش���س للطاق��ة المتج��ددة والبيئة 

والطاقة الن�وية من تنظيم �شركتي اأي اأي اأر

ميدل اإي�شت واإنف�رما

من 17 اإلى 19 �شباط 2013 

وم�ؤتمرات معار�س 

معار�ش عامة 

معر�س ويدينغ فوليز

يقام في بيال من تنظيم �شركة بروم�فير

من 7 اإلى 10 �شباط 25-01-2013

موؤتمر لوجيك للغاز والطاقة

يقام في فندق هيلت�ن بيروت حبت�ر غراند 

من تنظيم مجم�عة عربك�م

من 26 اإلى 27 �شباط 25-01-2013

منتدى المراأة العربية والم�ستقبل

يقام في فندق ف�ر�شيزونز

من تنظيم مجم�عة القت�شاد والأعمال

من 1 اإلى 2 اآذار 25-01-2013

موؤتمر لوجيك للغاز والطاقة

تنظم مجم�ع��ة عربك�م برعاية وزارة الطاقة 

والمياه  م�ؤتمر ل�جيك للغاز والطاقة الذي �شيقام 

ف��ي فندق هيلت���ن بيروت حبت���ر غراند، في 

ي�مي 26 و27 �شباط

موؤتمر بيروت، اقت�ساد لخدمة 

االإن�سان

يقام في فندق هيلت�ن بيروت حبت�ر غراند

 من تنظيم �شركة اأي اف بي لبنان 

من 25 اإلى 26 اآذار 2013.

معر�س هوريكا

يقام في بيال من تنظيم �شركة ه��شبيتاليتي 

�شيرفي�ش�س

من 9 اإلى 12 ني�شان 2013.

معر�س وموؤتمر البنى التحتية

يقام في فندق هيلت�ن بيروت حبت�ر غراند

من تنظيم �شركة بالنرز اند بارتنرز

من 24 اإلى 26 ني�شان 25-01-2013

معر�س بيروت لليخوت

يقام في مارينا ج�زيف خ�ري

من تنظيم �شركة اأي اأف بي لبنان

من 22 اإلى 26 اأيار 2013

معر�س فورورد

يقام في بيال من تنظيم �شركة اإي �شك�ير

من 18 اإلى 21 ني�شان 2013 

معر�س اآي تك�س

يقام في بيال

من تنظيم �شركة بروم�فير

من 15 اإلى 19 اأيار 2013 

معر�س بيروت الدولي للعقارات

يقام في فندق هيلت�ن بيروت حبت�ر غراند

من تنظيم �شركة بروم�تيم

من 26 اإلى 28 حزيران 2013 

معر�س بيروت الدولي للطب 

وال�سيدلة

يقام في بيال من تنظيم �شركة بروم�تيم

من 13 اإلى 15 حزيران 2013 

معر�س �سنع في لبنان

يقام في بيال من تنظيم �شركة بروم�فير

من 3 اإلى 6 ت�شرين الأول 2013 

معر�س الحدائق ومهرجان الربيع

يقام في ميدان �شباق الخيل في بيروت

من تنظيم �شركة ه��شبيتاليتي �شيرفي�ش�س

من 28 اأيار اإلى 1 حزيران 2013 

معر�س دريم

يقام في بيال من تنظيم �شركة بروم�فير

من 16 اإلى 19 ت�شرين الأول 2013 

معر�س اإن �سايب

يقام في بيال

من تنظيم �شركة بروم�فير

من 16 اإلى 19 ت�شرين الأول 2013 

�سيارات

اإربيل، العراق

معر���س دول��ي مخ�ش���س لل�شي��ارات وقط��ع 

الغي��ار  م��ن تنظي��م �شرك��ة اك�شب�تي��م و�شرك��ة 

بايراميد�س انترنا�شي�نال

 2013 اآذار   10 اإلى  من 7 
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